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 .- \וסזסססס 3
 םיעוציב /תולע סחי
 .תורחת אלל
 יבר םיעוציב רשפאמו 0-11 דבעמ ססובמ אוו6זסססק-11/73 -ה
 .רתויב םיכומנ םיריחמב יס:-11/44 לש המצוע

 ,תיברימ תויחונב בשחמה תא לעפתל םילוכי םישמתשמ 14 דע
 .ןחלושל תחתמ וא לעמ וביצהל םירשפאמ םינטקה וידמימ רשאכ

 ןווגיממ הנהנ אווסזסספק-11/73 -ה ,לטיגיד יבשחמ תחפשמל ןבכ
 עפש ללוכ ,טס=-11-ה תוכרעמל ובתכנש הנכות תוליבח לש בחר
 תונכותו תוימושיי תונכות ,תוצופנ תופש ,הלעפה תוכרעמ לש
 .תרושקת

 .סקינורטסיס י'ע קוושמה דויצל האלמ הכימת הקינעמ לטיגיד תרבח

 ומ כ כינורוכוכיטע [5]

 (472040)03 .לט ,ךורב-לת ,11 סינאזור
 ן

 סקינורטסיא תורבח תצובקמ

 ושהטדו5כ

 ללוזרלמ
 וםימוועיה
 ינכינרלנה
 יעיברה רודה תפננ
 לארשיב רתויב הצופנה
 צח/6₪5 תחת התע

 .םיתנכתמהו םיננכתמה תקופתב לודג <

 .תוינכתה תקוזחת תמיעמב הלקה <

 .לולכמב תודובעב ךרוצ אלל םינווקמ םימוטני חותיפ <

 .ריהמ דומיל *
 .צפגא יצבקל הוניג <
 .עדימ תחטבא ינונגנמ <
 .ווגאדופ/6ו65 -ל תומיאת <

 ?6₪5-ב סא-! וא< ימוטניי חתפמ
 ו וגאדופ/65 -ב טנמתועה

 ירייה
 ד הנכותה תויעבל םלשומה ןורתפה

 םכטפשפ
 םכט לש םיזכרמה תשולש תשיג מ''עב תמדקתמ היגולונכט

 .לט 61130 ביבא-לת 13045 .ד.ת ,האיבנה הרובד 'חר ,תרש הונ םידיתע

 .342621 אזו ו\ :סקלט
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 רעשה רופיס

 םידימלת ,םיבשחמ ,הדמול יללוחמ ,תודמול
 םיבשחמ אשונב תוכורעתו םיסנכ .םירומו
 רודומוק יקוושמ ,ןארידת ןוגריאב .ךוניחב
 .דחא עובשב -- א"ליא ןוגריאבו
 ,סנכה דובכל ,חתופ םיבשחמו םישנא ןיזגמ
 סמס לש ותעד תא ארק .הדמול רודמ תא
 גרכליז ימת לש התעד תאו ,ם"אות לע יררה
 רוחבל (הנוכנ יתלבה וא) הנוכנה ךרדה לע
 .ךוניחב םיבשחמ תוכרעמ

 היגולורטסא :ריקחת

 תבשחוממ

 1 ריפוס האל

 םיבשחמ תבבוח ,תכרעמה תזכר
 הלאשה תא הלעמ ,המצעב היגולורטסאו
 בשחמה לוכי םאה :קבאמה תא תררועמו
 ?תונמיהמ תויגולורטסא תויזחת עצבל

 24 יטבילוא

 17 בורקמ טבמ

 םיבשחמריעז תוריקס תרדסב הנושארה
 לע הרמיה 4181 ףותישב ,יטבילוא .םייקסע
 רתוי בוט ,יסיפמ רתוי ריהמ היהיש בשחמ
 ?החילצה םאה .םאות תאז םעו -

 נא
 "נע ינעוצקמל ליבומה ןיזגמה 21 ןו?לג

 ו
₪5 % , 

 תנכדועמה הלבטה
 תוללכומ תונכותל

 0 דלרוורטויפמוק תוריש

 תוללכומה תונכותה 10 ןיב האוושה תלבט
 ,ןהיתונוכת ללש לע ,םלועב רתויב תורכמנה
 !רומשו רוזג .דועו הרמוחה תושירד

 !רזייל תוספדמ :דלונ בכוכ

 2 רטכירט ירוא

 חרוזה בכוכה לע לארשיב תונושאר תוריקס
 לע .רזייל תוספדמ :יפקיהה דויצה הדשב
 תלבט .דועו םישומישה לע ,הקינכטה
 ,תוספדמ יתש ןיב הצממ האוושה
 תרצותמו ןונק תרצותמ ,לארשיב תונושארהמ
 .דראקאפרטלוי

 תוימוקמ תרושקת תותשר

 27 סרייב .יי'ג.יט

 םינפ תרושקת תותשר תמקה תונורקע
 הנורתי ;תומייקה תותשרה יגוס .תויתקלחמ
 .הטיש לכ לש הנורסחו

 הדמול ודמיל

 5 גרבליז ימת

 יעבוק לע רגת תארוק הדמול רודמ תכרוע
 ךירצ םירוסיי עסמ הזיא .חטשב תוינידמה
 (לדּושמ וא) ןיינועמה רפס תיב רובעל
 ?דומיל יכרוצל םיבשחמ תכרעמ ןיקתהל

 ?המיאתמ ם"אות םאה

 7 יררה סמס

 .תוכרעמ םגדו ח'טמ לש ם"אות תכרעמ לע

 6 - םישנא
 םיבשחונו

 וו ]| וו וווו
 םיישיא םיבשחמ ישמתשמו םילהנ

| 

 תכרעמה תא חתנמ ןיזגמה לש ינכטה וכרוע
 תוכז .היתונורסחו היתונורתי לע עיבצמו
 .םיחתפמל םג הרומש הבוגתה

 םיעובקה רנירודמ

 / יקסע הז

 10 ףוסמ
 19 0 מבי

 66 ימצע תונכית
 פל הדמול
 6 , 2 ם ישומ יש

 08 עושעשבשחמ
 77 טלפטלק

 דלפ לארשי לי'ומ

 ןהכ וסינ ךרוע
 ריפוס האל תכרעמ תזכר

 יררה סמס ינכט ךרוע
 ןולא הואנ יפארג בוציע
 יול תירינ תינושל הכירע

 יביש בקעי  תעדו הנכות
 ןמדלוג ידוד םינפ תושדח

 הנביל ןבואר םיי'בית
 ,ליג ילאירא ,ןושרג רבלא םיעובק םיפתתשמ
 ,ביני איבל ,ןדיע ןדרי ,הדוהי רבה ,ןרע רחש-ןב

 ,ביבא רפוס ,ןבואר הנביל ,סורי רקול ,לאונמע סטול
 ,םחנמ יגלש ,יחצ ןמפולק ,דג ינינפ ,ןולא ןמשיפ

 ןומא רובת ,ילא םייהנגרש

 לגור ןנער קוויש
 קפוא לבוי תועדומ
 רטסיימיוב המחנ םוסרפ

 רלדא לארשי בשח
 ציוהנירג הנשוש שייחהנה

 רקוצ םחנמ הייבגו הצופת
 מייעב דלפ הילד הקפה

 דלוג תירוד תוריכזמ
 ףופיסוי סרוי יללכ ץעוי
 מייעב רדסונכט בשחמ-רדס

 דג הצפה

 244388 ילט ,64168 א''ת ,5 הנאמ | :תועדומל ןעמה
 244391 ילט ,רקוצ סחנמ = :םייונמל חותפ"וק

 61332 א''ת ,33325 דיית | :םיחולשמל ןעמ

 ירקסב תוארל ןיא .די יבתכ הריזחמ הגיאו סינדבואל תיארחא תכרעמה ןיא
 תעד-תווח אלא הלועפל תוצלמה סושמ האוושה-תואלבטבו ,הרמוחו הנכות
 םיפיקע וא םירישי סיקזנל תוירוחא המצעמ הריסמ תכרעמה .אדירג היחנהל

 דבלב ןהימסרפמ תוירחא לע תומסרפתמ תועדומה לכ .והשלכ דצ יפלכ

 דוס וקפזפסחה| ולפסקופ ₪ (>סודוקטדסזפ //!8082וה0 5 כוסו

 חוסהזהוק םק וי וקטסווספזוסחפ 800 כזססטספס סץ

 וכמו וכפ/וש0 וס
 ₪ 0.םסא 33325, דטו-/גשוש 61332, 6ספץזופחז סע

 0 וז זוחופס וח !5780/

 5789 60//9 טסו

 הבושח העדוה
 םיפצמש חישנאל

 א 7
 םישמתשמ בר

 6 / //4// דויווהח רוקח ביצראה ליבוחה
 מ עב סיבשחמ ורקימ



5 וטופס

 חסוי" 

 1397 ביבא-לת ,3כ5844 ד"ח !6-ו8 היכצרה ךרד
 49ו84ה .4טפופה .4765₪5 :םינוטלט

 ₪.6.א. ססאוקטזשמ5 וזפ. "עב םיבועחמ .םיסר

 ,םירקי םיארוק

 םרביל תמושת תא בסהל ינוצרב

 תודבוע רפסמל

 תוינכות ונילא םיחלוש םכמ םיבר *

 םלוא ומצעשכל אלפנ םוסרפל

 תורורב ןניא תוינכותה בור ,ברה ירעצל

 תובותב וא ידמ הריהב רידב תוספדומו

 םתספדה תא לטבל ילע ןכלו ,די בתכב

 .ןיזגמב

 הז" רודמל םביתולאשל עגונב +

 תא םינייצמ םתא דימת אל ןכבו ,"יקסיע

 תתל ונילע השקמה רבד ,בשחמה םש

 .תוקייוזמ תובושת

 טלפ-טלק רודמ יבגל ,ףוסבלו +

 םש תא ,םירקמה בורב ,םינייצמ םכניא

 .בשחמה

 ,םכבל תמושתל ולא תורעה רחק ,אנא

 .ונתלעותלו סכתלעותל?

 ,םכלש

 האל

== 

 שוטניקמב -- הרסח הרוש

 ןנוכש הדבועה תרכזומ שוטניקמה לע הבתכב
 י"עו הנתשמ תוריהמב בבותסמ שוטניקאמה
 היצמרופניא תומכ התוא םושרל חילצמ ךכ
 .םיינוציחהו םיימינפה םילולסמה לע

 ןנוכ רשאכ :תועט הנשי הפ ,ןכבו
 טקסידה לא בתוכו העובק תוריהמב בבותסמ
 תומכ התוא תבתכנ יזא עובק בצקב
 חטש לבא םילולסמה לכ לע היצמרופניא
 רתוי ךורא םיינוציחה םילולסמב הביתכה
 י"עו ךכ לע ובשח לפאב ,זובזב רצוי ןכלו
 םיינוציחה םילולסמב רתוי יטיא בוביס
 ךכמו דיחא הביתכ חטש גישהל םיחילצמ
 בקע .ינוציחה לולסמה לע רתוי בר עדימ
 'ק 400 סוחדל םיחילצמ לפא םע ,וז הטיש
 םילולסמ 70-ב 'ק 270 תמועל םילולסמ 70-ב
 תא ונקתת םא םכל הדוא .11:150-ה ומכ
 .תועטה

 קילאיב .ק ,ףשר יטומ

 ןכבו .הראההו הרעהה לע ,יטומ ךל הדות <
 ,שוטניקמה לע הבתכב ,הרקש המ .קדוצ התא
 ירמגל ךופהה רואת לבקתמ ךכו ,הרוש הטמשנ
 הנתשמ תוריהמה :בותכ תויהל ךירצ .תואיצמהמ
 קוחר אצמנ ארוק/בתוכה שארה רשאכש ךכ
 -ינב ןכלו .רתוי הנטק ןנוכה תוריהמ ,זכרמהמ
 "ניאה תומכ התוא םהב םירחא םיבשחמל דוג
 "וראהו םיינוציחה םילולסמב תאצמנ היצמרופ
 ,םירצקהו םיימינפה םילולסמב םג תאצמנ םיכ
 1.57ב ליפכהל תורשפא הנשי שוטניקמבש ירה
 .םיינוציחה םילולסמב היצמרופניאה תומכ תא

| ----- 

 + בהלה םופחמב ילד
 [2 1: נוציח סמב ךכ

 וליאו םיתכ 4

 ססקטה תיילפא

 ו חיומוא תרוויל יחטד יםל א
 שנא םכנוילגב יתעד יפל .א

 ,ססקטה יבשחמ דגנ הילפא
 תא ךא .הלועמ בשחמ אוה יתעד
 הטשפ הרבחהש תורמל .וילע םיבתוכ
 תוינכותה לע בותכל רשפא ןיידע ,לגרה

 והז הזמ ץוח .ייא.יט בשחמה לעו תומייקה
 לע הלוע ףאו הוותשמה ,הלועמ ןוילג
 ץוח תרצות םיבשחמ תונוילג
 יתושרב ןיאו תוינכות חולשל ינוצרב םא .ב
 ? תאז תושעל רציכ -- תספדמ
 לע רפסמ אוה וב יררה סמס לש רודמה .ג
 הז רודמש ללגב ,הלועמ רודמ אוה םיקחשמ

 .םירחא םיתנכתמל הארשהו תונויער ןתונ
 !ךשמה אנא

 יקסלוו ינוי

 .הדות א <
 - .ייא.יטה לע רמוח ונילא חלשת םא חמשנ
 .ומסרפל חמשנו
 תא תקוושמה תונכוסל תונפל לבוקמ .ב
 תינענ הרבחה םירקימה בורבו -- בשחמה
 .הלש הגוצתה םלואב הספדה תשקבל
 .ונתיאמו סמסמ הדות בושו .ג

 ו פייט רא בשחמיתיעב

 לש ןווגמ יתושרב שיו ,64 רודומוק לעב ינא
 םהמ 99% הלעמ ינא רשאכ םלוא ,תוינכות
 וכ צו6 אסד" עידומו רצוע בשחמה
 בשחמה ןיפוליחל וא/ו יא5אד 0
 .םירזומ "םישוקשק" ינימ לכ איצומ

 הצוענ היעבהש יל רמא ירבחמ דחא
 ןתינ דציכ ,אל םאו ?ןוכנ הז םאה .פייטב
 .הלקתה לע רבגתהל
 בב

 ( ."זגפ" ןוילג היה 18 ןויליג
 וא בתכב הבושת יל וחלשת םאב
 .םכנותיעב התוא

 ,הבר הדותב

 תונכות תבסה

 - רו הרר כ כ ככר רה ה ד | ופולין ש==*

 05 האיגש תעדוה 40% האינש חעדוה

 נכתה תא טילקה בשחמה עודמ רורב
 דוה איצוה אוה התוא הלעהשכו

 יש םדוחיא לע םכתא ךרבמ ינא
 ו םישנאו ישיא בשחמ םיניזגמה
 ה תוכיא הלחה ןורחאה ןמזב
 הלוע ןיזגמה ריחמש דועב

 ,שארמ הדותב

 ודלוט ימולש בושו

 ידנאט 18% 80 בשחמ םאה תעדל ינוצרבא
 עודמ ,ןכ םאו 64 ןוגארד לש םאות אוה
 דציכ" לע ילאירא ליג לש ותבתכב 18 ןוילגב
 \ 'סמ המגודב "תואקתפרה יקחשמ בותכל
 :איה 200 הרוש

 ] א-א א( |( ו = א אא46) 91 1(א ,ץ)אואוי"

 םימעפ רפסמ תינכותה תא יתקדבש תורמלו

 איצוה בשחמה הדיפקב התוא יתקתעהו

 :האיגש תעדוה
 יז אסא וא 0

 תא קודבל שקבמ ינא יל עידוהלו תינכתה

 !ררסב אל המ

 ירבע די םחכ



 רביטושע בועחנה = |
 ל)

 ואדיו הרטקפס וגול ןוגארדל תולאש ,תולאש

 רך .דחואמה םכנוחרי תא אורקל הנהנ ינא * םורטקפסל השדח וגול תינכות האצי א רפסמ לואשל ינוצרבו 64 ןוגארד יתושרב

 םיבשחמה ישמתשמ ןיבמ דחא ינאש תורמל תמאב איה םאה .1.000%1ד תארקנה :תולאש
 ,עוצקמ רותב אלו ביבחת רותב קר םיישיאה הנבה תניחבמ ,9,7 םיליגב םידליל המיאתמ לכ ךשמל לילצ תושעל ןתינ דציכ *
 רשא תוניפה תא םג אורקל הנהנ ינא ?הלעפה תוחונו ?תינכותה
 ?בשחמה ךסמ תא לידגהל רשפא דציכ *
 טיילפ לש הנכות ןוגארדל שי םאה *
 ?רֶזייִסיִטְניִס לש הנכותו רוטלומיס
 ? 88232 תרושקת קשמימ ללכב הז המ *
 בשחמל ןוגארדה תא רבחל ןתינ םאה *
 64 רודומוקה תא רכחל ןתינש יפכ םייוסמ
 ?םאתמ תועצמאב לפאל
 םאה ?בוט בשחמ אוה 64 ןוגארדה םאה *

 .םייקסע םיבשחמל תושדקומ | | ןזח ילא
 ואדיו הרטקפס בשחמ תונקל ינוצרב
 תעדל יתיצרש םיטרפ רפסמ םנשי ךא ,8
 | ,(וילע בורקמ טבמב ועיפוה אל רשאו) וילע

 :םהילע יל תונעל (ולכות םא) םכשקבאו
 הקיפרג הז בשחמב בלשל ןתינ םאה

 תודוקנה תא "עובצל" ןתינ םאה ?טסקטו
 ?טיירפס-תקיפרגב "תוא" ךותבש

 יכטברתויב וע בופובושה
 2 יל שיו ינועבצ יני'ג בשחמ לעב ינא

 :תולאש

 לשמל ,רחא בשחמב ופילחהל יל יאדכ אל
 ?64 רודומוקל
 הלוכי 860% 0558 תרבוחה םאה *
 ?והשמב יל ליעוהל
 :בג
 יפכ תרבוח לכב ןוגארדה תניפ ןיא עודמ *
 ?20 קיוולו םורטקפסל שיש

 ןתיא

 שמתשמ תויווח -- רבלכ

 תא תרציימש הרבחה תועומש יפל .א
 וא ?ןוכנ הז םאה .לגרה תא הטשפ בשחמה
 ?לגרה תא הטשפ תאביימש הרבחה קרש

 זא לגרה תא הטשפ אל הרבחה םא .ב
 הרמוחו הנכות אוצמל רשפא תאז לכב הפיא
 ?ץראב בשחמל

 ,הדותב
 יול רואיל

 םהמ המכו דועית ירפס לש םיגוס וליא
 ?ואדיו הרטקפסל שי (ךרעב)

 ?(םירלודב) םויכ בשחמה הלוע המכ
 ?השגדה תויצקנופ הז בשחמל שי םאה

 ?וליא - ןכ םאו
 .יתולאשל ונעת םא דאמ םכל הדוא

 * דודשא ,ףיירכ בגוי

 אל .םיבשחמו םישנא-ב תרתוכ וז !וחרבת לא -- אל אל

 !תונכרצל הצעומה ןואטבל תועטב םתעלקנ
 -- ובלכה תשוחת תא רומשל תאז לכב וסנ לבא

 לש ומוקימל ינוינה חתפמ רחא שופיחה ,עפשה

 יתבמ דחאב היהש ימו ;וב אקווד םינינועמש רצומ
 תונורכז תא סייגל ןמזומ ,םלועב םילודגה וב לכה

 .נז הבתכ ךרוצל ויתושוחת

 -- הליכמה תירבעב תבלושמ הנכות ,1-2-3 ובילכב ןניקסע
 םילילמת דבעמ <
 םינותנ דסמ <4
 .הדובע ןוילג 4
 אל תנגרואמ ינא ,םילילמתה דבעמ לע הדובע ישדח רפסמ רחאל

 תויועט ,םינשנו םירזוח םילשוכ תונויסנל תודוה רקיעב .ןינעה םע ער
 תויתריציהו המזויה ,הבשחמה בטימ תעקשהו רמוחה תנכה תעב תובר
 .אשונל ילש

 טושפ יד רישכמ אוה םילילמת דבעמ יכ ,ונמזב ,יתבשח ימותל
 שי דציכ רורבש יאנתב קרו ךא ,ןוכנ רבדה יכ תעדוי ינא םויה .עוציבל
 .וב שמתשהל

 ףרוצמה דועיתה ,הנכותה םלוע לש םירחא םימוחתב לבוקמכ
 וא ךרוצ יל היה אלש םירבסה וכ שי .רורב יתלבו רסחב הקול וב-לכל
 .תפטושה הדובעה יבגל םירבסה וב םירסח ינש דצמו ,םניבהל תלוכי
 תוסחייתה ןיאו ,דבעמב שומיש ידיל םיאבה םירוציקה לש זוכיר וב ןיא
 תרוצ יוניש יכ יללכ ןפואב ןיוצמ ,םנמא .ףדה תרוצ יוניש יבגל הרורב
 ןונכתל רזע ילכ ןיא ךא ,םימיוסמ םירוציקב שומיש ךות עצבתי ףדה
 .רקיו בר ריינב ולע יתיסינש םיברה תונויסנהו ,םייונישה לש שארמ

 !תספדמה'ידי לע םיספדומה םיפדה תא רָּפסַמל וסנ ,לשמל וא =
 תורשפא ןיא .ןינעה ךרוצל ללכה ןמ םיאצוי םיננכתמ תויהל םכילע

 ישנא 0
 נו
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 םיבשח

 ןנכתל ךרוצ שי .םיפדה תא יטמוטוא ןפואב רפסמי דבעמה יכ שקבל
 ןיכהל ,םידומעל תיטמוטואה הקולחה לע רתוולו שארמ םידומעה תא
 תאז תושעל וסנ .דומעה רפסמ תא סיפדהלו דומע לכב דחוימ םוקמ
 ינאשכ ,םויה םגו ,דאמ קפקופמ קונעתה .םידומע 30 לש טסקטב
 .וילע תרתוומ ינא ,בוט יד דבעמה תא הריכמ

 לע העדוה יתלביק דחא םוי .םיצבקב לופיטב ךורכ רחא רידא גונעת
 לע רפסמ תועש הזמ יתדבעש ןוויכ ."הבתכמה לע םוקמ ןיא" יכ ךסמה
 העדוהה ךא ,ץבוקה תא רומשל יתיסינ .רידא ץחלל יתסנכנ ,טסקטה
 ףרוצמה ביבחה ןורפסב ןינעל ןורתפ תיזזת תזוחאכ יתשפח .הרזח
 .ךרד אל ךרדב -- יתרדתסה רבד לש ופוסב .ץורח ןולשכ ,תכרעמל

 העבשכמ רטפיהל יתיצר .הרוק .םיצבק תקיחמ איה תרחא היעב
 ונממ ,ישאר טירפת םע דבוע וב-לכ .םמוקמ לטבו םנמז רבעש םיצבק
 םיאצומ ךיא .םיפסונ הנשמ יטירפת םקלחל רשא ,הנשמ יטירפת שי
 .השוחתה וז ?תחש תמירעב טחמ םעפ םתשפיח ?ןוקיחמה תא

 האצמנ ,וב-לכב לופיטב רבכ לבוקמה היעטהו יוסינה ךילהת רחאל
 הליחתה זאו .הנשמה יטירפתמ דחא לש הנשמ טירפתב הדיבאה
 לש תונושה תומרב הדיריו הילע תשרוד הקיחמ לכ .תיתימאה היווחה
 .דאמ רתוימו ןבצעמ ךילהת .הנשמה יטירפת

 ,יתובר ,הפ .ץבוק לש ומש יונישב הרושק תפסונ תניינעמ הייווח
 ינא הזה דוסה תא .תיתימא המולעתה .סמלוה קולרשל אורקל םכילע
 ןמזומ ,םייק:ץבוק םש לש יונישל קקדזיש םכמ ימ .ימצעל תרמוש
 ...הבר החמשב ןירותסמה תא ול הלגא .ילא תונפל

 הל -- תיביסמ יתשקב ,ילש יאמצעה דומילה תפוקת ךלהמב
 הסריגל הכרדהה רפס תא ,תירבעה הסריגה לע םירצויה תויוכז
 םלצל לכואו ,רתוי םירדוסמ תונורתפ אצמא םשש יתבשח .תילגנאה
 ילגנאה טסקטה .ךכ יתבשח ינא קר אלש רבתסמ .רבסהה יפד תא
 ילוא .עיגה אל ןיידע ירותו ,וב-לכ לש םינושה תוחוקלה לצא בבותסמ
 .עיגי דוע

 גרבליז ימת ."השק הפש דבעמ" ,רוציקב

100+ 
 | הוושה קדב ןוינכטה
 יי אגואפסש 100+ הנקו
 / דיתעה טדנהמש ידכ

 ₪ /' . . 4 סינל םייואר םיבשחמ
 האוא8ס\א 100 ר \00-8₪)

 םיבועחמה תרבח
 םכועב הכדוגב הינטה



 ?בוט לזמ ,הנש ןב שוטניקאמ

 ,רתוי הברה הארנ) הנש ןב אוה שוטניקאמ

 םינש שמח ומצעב גגוחה) דלרוופניא .(?אל
 לש בשחמל רעש תבתכ שידקמ (ודוסיי זאמ
 .לפא

 אישנ ,סבו'ג ןביטס רמא ,הנש ינפל ראוניב
 -כותה תומכ ללגב" :םיאבה םירבדה תא ,לפא
 ינש וכפה ,יסיפ מבילו 2 לפאל ובתכנש תונ
 ונא .ורקימה תיישעת ןקתל הלא םיבשחמ
 ינקתה בשחמל ךופהי שוטניקאמש םיווקמ
 ".ישילשה

 תמשור לפא ?בשחמה תדלוה זאמ הרק המ
 הנכות יטירפ 347 שוטניקאמ תוכזל םויכ
 תורבח ידיב ובתכנ תונכותה לכ .הרמוחו
 ,תירקיעה הנכותה .לפא לש הדודיעב ,תויטרפ
 לש ותחלצה תא ססבל לפא הווקמ הילע
 זא'ג תנכות איה תיחכונה הנשב בשחמה
 סוטול לש הבסה איהש הנכות .סוטול תרצותמ
 ,תללכומה הנכותה .שוטניקאמ רובע 3-2-1
 -בכעהו יתודידיה בשחמה תועצמאב תלעפומה
 תנכות ,םילילמת דבעמ םויכ תללוכ ,ולש ןור
 םינותנ סיסב ,ינורטקלא ןוילג ,תרושקת
 .הקיפארגו

 הביבסל םג שוטניקאמ תא רידחהל ידכ
 םיצבק תרש הנורחאב לפא הגיצה ,תידרשמה
 םיצבק רזבלו םישמתשמ 31 דע תרשל לגוסמה
 טילקת ןיידע גיצהל תלגוסמ הניא לפא .םהיניב

=----....,: 

 קו סו ליל לכ

 וניא מבי ןקתל תוברקתהה ןויסנ .ונממ ויחתפמ
 שוטניקאמ לש התרידח .ןויסנ רשאמ רתוי
 תובורק םיתעלו דואמ תלבגומ ירחסמה רזגמל
 אטבתמה סחי אוה בשחמה לא סחיהש המדנ
 רשפא המ לבא .עשעשמו דמחנ בשחמ"כ
 "?ותיא תושעל

 הרידחהשכ המישרמ החלצה המשר לפא
 הלודגה ןובשחה יאור תרבחל םיבשחמ 0
 .קרוי .וינב ינפמוקו לשטימ ,קיוורומ ,טיפ
 וניוויקו ןושאר בלשב םיבשחמ 2,400 ונמזה"
 דואמ רהמ .םהב שמתשי ריעצה תווצה יכ
 םישרוד ,רתוי םירגובמה םיתווצהש ונל ררבתה
 ",השיכרה תומכ תא ונלפכהו בשחמה תא םה ףא
 .הרבחה שיא ,בוו דרא'ציר רפסמ

 הכ םיצמאמ עיקשהש ,רופאק 'ץימ אקווד
 "אמה ןיב וניא שוטניקאמל זא'ג חותיפב םיבר
 לומ תמעומ תויהל בשחמה לש ותלוכיב םינימ
 םנשי .םאות וא יסיפ ונקיש הלאכ םנשי" .יסיפה
 -יללו הלעפהל רתוי לק בשחמל וכחיש הלאכ
 ".היינשה הצובקב םיניינועמ ונא .דומ

 םה רשאכ םיבזכאתמ לפא ישכורמ םיבר
 ,זא'ג ןהבו תויניצרה תונכותה בורש םילגמ
 ליכמה בשחמה ,דבלב ןמשה קאמ םע תולעופ
 הרקי הבחרהה תדיחי .םאר ןורכיז 'ק 2
 יכ העידומו עיגרהל תשקבמ לפא םלוא ,ןיידע
 לע ולעפיש ,תוללכומ תונכות לש תפסונ הצובק
 .םיבורקה םישדוחב רבכ גצות ,"הזר"'ה בשחמה

 , ינקירמאה קושב תומייקה ,תונכות וליא
 שארב ?שוטניקאמ לש ודמעמ תא תוקזחמ
 (ילגנאה) םילילמתה דבעמ דמוע המישרה
 -פקאַמ .בשחמה תליבח םע רכמנה ,טייִרקאַמ
 ;"תיסאלק" הקיפארג תנכותל תבשחנ טניי
 ;קיתווה ינורטקלאה ןויליגה -- ןאלפיטלאמ
 לש תרפושמה הקיפארגה תנכות -- טרא'צ
 ,תחלצומ קוית תנכות איהש 8 :טפוסורקימ
 ןבומכו יסיפל הנכותה תוריכמ שארב הליבומה
 .קיסייב טפוסורקימ -

 .רזייל תספדמ םג הנורחאב הגיצה לפא
 הקיפארג ימושייל תילאידיא תבשחנ וז תספדמ
 עייסל היושע איה םג .טנייפקאמ תנכות רובע
 .בשחמה תוריכמב

 תדוקנ יכ הארנ ?עבצ יבגל המ םלוא
 לש וירכועב תויהל ךישמת ,וזה הפרותה
 תילכלכ ךרד לכ ןיא ןיידע .בר ןמז דוע בשחמה

 יכ אלמ הפב הדומ איהו בשחמה רובע חישק
 םלוא רשפאה רדגב הניא הזכ טילקת תנקתה
 המילשמ איה יכ הזירכה תרחא הרבח אקווד
 .בשחמה רובע הזכ טילקת תיינב

 ותרידח לע םידיעמ הלא החלצה ינמיס םאה
 תעד יפ לע אל ?קושב בשחמה לש תיביסאמה
 ,םינעוט םה ךכ ,בשחמה .דלרוופניא ישנא
 לש םהיתויפצ תא ,ללכב םא ,ישוקב אלימ
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 הובגה הדרפהה רשוכ לעב בשחמה לכוי הב

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 ₪11) ךסמה יופימ תטיש םגו עבצ ריבעהל
 ידימ בר ןורכיז בשחמה ןמ תלזוג (או כ
 והז .תוינועבצ תוקיפארג םג ליכהל ידכמ
 רשאכ ,לימארט קא'ג ינפב דמעש ,בגא ,רגתאה

 - שדוחכ ינפל ולש קאמ"יוקיח תא גיצה
 .ינועבצ בשחמכ

 ,שוטניקאמ יכ עבוקו םכסמ דלרוופניא
 בורקה בשחמה אוה ,ודגנ תונעטה לכ תורמל
 :ןקת ורציש םימדוקה םיבשחמה ינשל רתויב
 הנקב ינקת בשחמכ ,םלוא .יסיפ מביו לפא
 אל דוע לכ שוטניקאמה לבקתי אל ,ימלוע הדימ
 -רשמה הביבסה לא ,תיביטאמ ,רודחל חילצי
 לש היינשה ותנשב בוטל הפצמ לפא .תיד
 תויורשפא אולמ תא ןיידע ונלצינ אל" :בשחמה
 ",הז בשחמ לש תמכחותמה הרוטקטיכראה
 הנשב תאז השענ" ,ףיסומו ילאקס ןו'ג הדומ
 ".וזה

 .בוט לזמ

 םאה -- םיחישק םיטילקת
 ?ולזוי

 יקסע בשחמ תונקל לכות רלוד ףלאמ תוחפב
 ןיינועמ היהת םא םלוא (...ןבומכ ב"הראב)
 עיצמש הדובעה תוריהמו המצועה תפסותב
 םייפלא דוע ףיסוהל ךרטצת ,חישק טילקת
 ביטילקתה ינרצי םידעוצ וכ ןוויכה והמ .רלוד
 ?םיחישקה

 םירשע קר ,ר'ִצּויפ תרבח הכרעש רקס יפ לע
 םיקיזחמה שיא ןוילימ 6.3 ברקמ זוחא םיינשו
 טילקת ושכר ,ב"הראב יקסע וא ישיא בשחמב
 םיבבשה תיישעתב םייגולונכט םירופיש .חישק
 ,יושע ,םיספדומ םילגעמ לש רוצייה יכילהתבו
 לש וריחמב תיחפהל ,הלא םימיב ןעטנ ךכ
 .50%7ל 30% ןיבש םירועישב חישק טילקת
 1.81 יבבש עויסב םיטילקת רוציי איה המגמה

 םיחישק םיטילקת תרציימה (א585) קָּביִז
 -ילקת קוושל הלחה יכ העידומ ,יסיפ מבי רובע
 םייפלאכ תרציימה ,קביז .שדחה גוסה ןמ םיט
 תא תיחפהל הווקמ ,שדוחב םיחישק םיטילקת
 ףוס דע 8400 דע טילקת לכ לש רוצייה תולע
 -והל החילצה יכ תנעוט לטיגיד ןרטסוו .הנשה
 םיחישק םיטילקת לש רוצייה תויולע תא ליז
 ךרד תצירפ תוכזב ,רתוי ףא הובג רועישב
 -ילקתב החמתמה ,הרבחה .תרחא תיגולונכט
 לכ רצייל הווקמ ,שטניא 3.5 םיחישק םיט
 הדיחיה ריחממ שילשכ ,8200 ריחמב הדיחי
 תדקמתמ לטיגיד ןרטסווש איה היעבה .םויכ
 ןקת דועב ב"מ 5 לדוגב םיחישק םיטילקתב
 תלוביק ילעב םיטילקת אוה ילמינימה קושה
 .הלופכ

 ןהו קביז ןה יכ םינעוט ,םירחא םינרצי
 רוצייה תלזוה רועישב תומיזגמ לטיגיד ןרטסוו
 -לאה תכרעמה לכ ,םתסיפת יפ לע .ועיגי וילא
 רתוי הלוע הניא חישקה טילקתבש תינורטק

 הדיחי התרתיש -- הלוכ תכרעמה עברמ

 תולעב תיחפהל םייוכיסהש תינכמורטקלא
 .םיכומנ -- הרוציי

 טילקתה ריחמ תא תיחפהל חילציש ימ
 לע המדקממ הנהי -- יתוהמ רועישב חישקה
 םיטילקת ןוילמ יצחו םיינשכ :קנע קוש ןובשח
 .תמדוקה הנשב םלועב וקווש םיחישק

 יבאשמ לוהינ תכרעמ "ןמינמ"
 מבי לש ןוה

 החתופ לארשי מבי לש עדימ יתורשל הביטחב
 תכרעמה .ןוה יבאשמ לוהינ תכרעמ הנורחאל
 תלבקב הכימתל ילכ אוהש ,45 תרזעב החתופ
 םתדובעב עייסמה ,יתקלחמ בושחימו תוטלחה
 ,םינלהנמ ,םילהנמ ,םייעוצקמ םידבוע לש
 .םימושיי ינתינכות ,תוריכזמ

 תוטלחה תלבקל רזע ילכ איה ןמינמ תכרעמ
 תלפטמ איה .ןוגראב יסנניפה לוהינה םוחתב
 ןיבו םיקנבל ןוגראה ןיב תויפסכה תועונתב
 תלפטמ ןכ ומכ .םירחא םייקסע םיפוגל ןוגראה
 תריכמו תשיכר ,תונודקפו תואוולהב תכרעמק
 לכו ח"טמ תורמה ,םימ"קמו םימ"קפ ,םיס"פת
 .םימולשתהו םילובקתה ראש

 תע לכב איצוהל לוכי תכרעמב שמתשמה
 לש יסנניפה בצמה לע קיודמו ןכדועמ ח"וד
 תעצבמ ןכ ומכ .רידגמ אוהש הרוצ לכב ןוגראה
 -יטפואו תונוש תואושת ןיב תואוושה תכרעמה
 .קנבב םינמוזמה בצמ לש היצזימ

 רסמנ מביב עדימה יתוריש תביטח תלהנהמ
 תויצקנופ הל הפיסומו תחתפמ הביטחה יכ
 וא תופסותה .ןוהה קושב םייונישה יפל תושדח
 תועשב םימעפלו םימי ךות םיעצובמ םייונישה
 ףיסוהל לוכי שמתשמה יכ ןייצל יואר .תורופס
 .םיפסונ םיחותינו תויצקנופ יאמצע ןפואב

 םינעדמ תרשי יסיפ מבי

 םיסדנהמו

 הנכותו הרמוח ירצומ לש הרדיס הגיצה מבי
 לעב רזעדילכל ישיאה בשחמה תא םיכפוהה
 רקוחל ,ןעדמל ,סדנהמל תונווגמו תובר תולוכי

 .חתפמלו
 גצמה טלוב םישדחה הרמוחה ירצומ ןיב

 תינמז-וב הגוצת רשפאמה ,יעוצקמה יפארגה
 4096 לש רידא ןווגימ ךותמ םיעבצ 256 לש
 תרזעב .ההובג םיעבצ-תדרפה תוכיאב ,םיעבצ
 תא שדחה גצמה לע גיצהל ןתינ שדחה רקבה
 .יסיפ יבשחמל םויה תומייקה תונכותה תיברמ
 "וטקו ,םיידממ תלתו וד םיטוטרש טטרשל ןתינ
 תונבל לוכי שמתשמה .דועו םיעלוצמ ,םיר
 רשפאמה ,שימג םיטוטרש ןויכרא ומצעל
 תוכרעמה ןיב םיטוטרשה תרבעהו שומיש

 .תונושה

 ישיאה בשחמל םייעדמ/םייסדנהה םיביכרמה
 ךכ ,הנש גש הנשה לש ינשה עברב וקוושי מבי לש
 .רסמנ

 ורומל ילזונ-שיבג גצמ

 -היש הווקמ איהש המ תא החתיפ ורומ תרבח
 או8-008% תוכרעמב ינקתה חוטשה גצמל ךופ
 שדחה בשחמל רשוקש ,שדחה גצמה .םלועב
 רתוי הבר תוידוגינ עיצמ ,טוויּפ ,הרבחה לש
 .םויכ םימייקה םיגצמה רשאמ

 ירקיעה םרוגה איה (60אד א 51) תוידוגינ

 דזונ םישיבג םיגצמב הפיצר הייפצב םיישקל

 לש םיאשינ םיבשחמב םויכ םימייקה םייל

 לע רוט 0 ןב אוה שדחה גצמה .תונוש תורבח

 עקר יבג לע ריהב טסכט גיצמ אוהו תורוש 6

 .ההכ

 לפא תא בזוע קאינזוו ביטס

 ,לפא תרבח ימיקמו ידסייממ ,קאינזוו ביטס
 הרבחה תא בזוע ,2 לפא בשחמ לש ובצעמ
 תא בזוע ,קאינזוו םע דחי .השדח הרבח םיקמו
 הרבחה .יס 2 לפא יבצעממ ,סינ'ג ו'ג םג לפא
 ירישכמב ,תעכ עודיה יפ לע קוסעת ,השדחה
 - םירחא םייתיב םירזעבו םייתיב ואדיו
 .בשחמ ירקובמ

 ןוילימ 2-כ וסיכמ עיקשהל דמוע קאינזוו
 היהי המש .השדחה הרבחל "החיתפ"כ רלוד
 בוטה ירבח" לש תוביתה ישאר םהש אוז
 יכ הדיעמ ,לירמ הדניל ,לפא תרבוד ."רתויב
 םירצומבו ואדיוב בר ןמז הז ןיינעתמ" ביטס
 םגו לפאל דואמ ןמאנ ביטס .םירחא םייתיב
 ביטס" .ותביזע לע םיסעוכ םניא לפאב וירבח
 הפיסומ ",רכשב ץעויכ ,לפאל רושק ראשיי

 .תרבודה
 תא ביטס בזוע הב הנושארה םעפה וז ןיא

 -קעב 1981-ב הרבחה תא בזע הנושארל .לפא
 בזע זא .ברועמ היה הב סוטמ תנואת תוב
 תושחלמ תוערה תונושלה .םידומיל תורטמל

 ביטס לש ותביזע ירוחאמ תיתימאה הביסהש
 16 תסרג חותיפב עיקשהל לפא לש הבוריס איה

 04  םישנא
 םיבשחונו

 0 תש רחותהלכ החוירוה
 נ ע .נ לפא בשחמל תויביס
 ( בזעש ,שקז

 ר רתרטש
 טצמכ בהכש

 1-2-1 סוטול

 היתונכות תא קוושל השקתמ מבי |

 -ותמ ,קושל מבי הקיפנהש תושדחה תונכותה |

 תא חינמה בצקב תורכמנ ןניא ,איה התרצ |
 ה מבי .המצע מבי לש התניחבמ ,תעדה
 רשאכש ,הנכות תורדס יתש

 ,םיטעמ םישדוח ינפל ךא ,הנוש
 הנכותה יתב תואמ לע ומייאי ןהש ורמאש
 ,הנהו .יסיפל תונכותב םיקסועה ,םירחאה
 לש םנומאל תוכוז ןניא וללה תונכותהש רבתסמ

 ו

 ה תא םיריכמ םניא םמצע םירחוסהש איה

 ךומתלו ךישמהל םיפידעמ םהו ןיידע תונ
 .בטיה םהל תורכומה תועודי תונכותב

 הרדס ,מבי הגיצה ןתוא תונכותה ןיבמ
 תרחא הרדסו קסע לוהינל תונכות לש המלש
 הקופתו ןוירפב עייסל תורומאה תונכות לש
 .דועו ינורטקלא ןוילג ,םילילמת דבעמ תוללוכ
 הצורמ הרבחה יכ רמוא ב"הראב מבי רבוד
 .הנכותה תוריכמ בצקמ

 קבאמב דנאלרטויפמוק ילעב
 יטפשמ

 תוינמ בורב קיזחמה ןוקייט אוה ,דראלימ ליב
 הפיקמה קווישה תשר ,דנאלרטויפמוק תרבח
 ללוכ ,םלועב םירתא תורשעב תויונח תואמ
 הלא םימיב דמוע דראלימ ליב .הקוחרה ןיסב
 ,םתנעטל ,םהמ ,רבעשל וירבח ינפב ,טפשמל
 .קנעה תרכח תמקהל ושרדנש םיפסכה תא הוול
 דע ריזחה אל דראלימ יכ םינעוט םירבח םתוא

 -  העיבתה םוכס .הלא םיפסכ הלא םימי םצע

 .רלוד ןוילימ 0

 םייוניש -- .הרכמנ ירט'ציפ
 םישודיחו

 ,ירט'ציפ תרבח תא הנורחאל שכרש ,ןרוב רנרוו
 חמ קלח היהש לודגה הנכותה תיב
 ו תיבב םיבחרג םייוניש סינכהל דמוע
 .ולש םירצומה רחבמבו

 הילעב םג אוהש ,םישדחה םילעבה

 מ ,.פרוק רטויפמוקורקימ תרבח
 ניקאמ רובע תושדח ירט'ציפ תונכות
 ,סקינוי יקוושל תויקסע תונכות יאלמ ןיכהל
 .מבי לש .יט.יא בשחמל רקיעבו



 תונולח תוארל הכזנ יתמ
 ? םייניעב

 תנכות תגצהב דואמ תרחאתמ טפוסורקימ
 הרומאה ,"תונולח" ,"ושואכסו/%" הירטמה
 התוא תחת יסיפ תוינכות רפסמ תצרה רשפאל
 םירובס םיפיקשמ .תינמז וב -- הלעפה תכרעמ
 ןורחאה דעומב טפוסורקימ דומעת ןכא םאש
 תולגל הלולע איה ,אבה ינוי -- הזירכה וילע
 םיפיקשמ םתוא ...רתוי הל ןיתממ וניא קושהש
 לש קווישה תורשפאב ךכ לכ םינימאמ םניא
 ,םיעיבצמ םהו הצק תוחוקלל הירטמה תנכות
 קושב תומייקה תורחא תונכות רפסמ לע ,דוע
 מבי לש דסעופו/ איה ןהמ תחא ,רבכמ הז
 -בחו 'ץרסיר לטיגיד תרצותמ ,תופסונ תונכותו
 -בחה תחא איה קאש"וידר ידנאט .תורחא תור
 הרבחהש תורמל .ןיתמהל אל הטילחהש תור
 הכימת תרהצה לע המתחש םירשעמ תחא איה
 הנורחאב הקלתסה ,טפוסורקימ לש "תונולח"ב
 לטיגיד םע םיעגמב תאצמנ איהו וז תוביוחממ
 .הלש הירטמה תנכות לע 'ץרסיר

 ",רצומבו טפוסורקימב ןומא לכ ונדביא"
 התעמ םיצמאמה ודקמתי ,ותעדל .קוושמ רמוא
 תיגולונכטל םימודה הנכות יקשממב ,האלהו
 .יתודידיה שוטניקאמ

 רצומהש ןימאהל הכישממ המצע טפוסורקימ
 .םימייקה םירצומהמ רתויב בוטה היהי הלש
 תומייקה תונכותה לכ תא ץירת "תונולח"
 הקיפארג יעוציב קינעת ןכו ,רבכמ הז מביל
 השיחכמ הרבחה .הרבחה תרמוא ,םילועמ
 לעב רצומל "תונולח" תא הכפה וליאכ תונעט
 -בגותמה םיצמאמה תובקעב ,תינשמ תובישח
 תנכות ,3.0 סודיסיפ תא קיפהל הלש םיר
 הילע הפכנש בוצק ןמזב ,.יט.יאל הלעפהה
 .מבי ידיב

 הנכות-תחטבא

 הנכות"תחטבא תקוושמ הלחה .סא.יא תרבח
 ךכ ,האצמנו ל"וחב הנחבנש ,קוליריא םשב
 הנכותה-תחטבאמ רתוי הליעי ,הרבחה תרמוא
 הנכותה תא .קולורפ ,הכ דע רתויב תיראלופופה
 וסינ קוליריא תא .חצפל וחילצה רבכ הרזה
 איה יכ ודוהו -- הפוריאב חוציפ-יפשא חצפל
 .םתגשהמ הלעמל

 !2-ב תיברעמה הפוריאב תרכמנ קולורפ
 ומצע ןוטילקתה תולע רשאכ) הדיחיה רלוד
 םיניינקל תעצומ קוליריא .(דבלב דחא רלוד
 םיניינעתמה ןיב .דבלב רלוד 3-2-ב םילודג
 םינוטילקת ינרצי ,הנכות"יתב ,הנכות-יציפמ -
 -יתב תא חטבאל םיניינועמה םיבשחמ ינרציו
 .םמע םירושקה הנכותה

 תאצמנ ,.סא.יא ל"כנמ ,בוטיחא רפוע ירבדל
 דחא םע םדקתמ ןתמוזאשמב ולש הרבחה
 ןיינועמה ,םלועב םיליבומה םיטקסידה ינרצימ

12 

 י-ם

 ףין:סי*מ

 שארמ-םינגומ םיטקסיד לש רוציי-וק םיקהל
 .קוליריא ידידלע

 םיעצמא רפסממ תבכרומ ונלש החטבאה"
 "פאמ איהו" ,בוטיחא רפוע ריבסמ ,"םיכילהתו
 םיטמרפמ רשאכ םג החטבאה לע רומשל תרש
 הנכות-תיב לכל ידוחיי ןפוצ רוציל ןכו ,טקסיד
 ."חוקל לכל ףאו

 תנחת תזרכה החוד 1

 השדח הדובע

 הל ,רוביד תבלשמה הדובעה תנחת .וי6 0
 ןיידע -- ינקירמאה קושב םיבר תוחוקל םיפצמ
 ינפל גצות אל השדחה הנחתה יכ ,עדונ .תמליא
 .בורקה ביבאה

 ?יסיפ יריחמב מבי ץצקת םאה

 בורקב ץצקת מביש םיזוח ב"הראב םירליד
 ,ןבומכ םיברסמ מבי ירבוד .יסיפ תרדס יכיחמב
 יריחמש םירבוס םירליד םתוא .העידיל סחייתהל
 התחפה היהת אל םלוא ,וצצוקי יט-סקאו יסיפ
 .יט.יא יריחמב ,הליבקמ

 הארבה תינכות הרשוא רוטקיול

 ,תוינמה ילעבו הרבחה ישונ יכ תרסומ רוטקיו
 הזרכהמ תאצל הרבחל רשפאתש תינכות ורשיא
 הרבחה תרבעה תעינמ ,רמולכ .לגר תטישפ לע
 וז תינכות .הידבשמ 8 קינורטהטאד ידיל
 ןאסב לגר תוטישפל טפשמה"תיב י"ע הרשוא
 .הינרופילאק ,הזוח

 תקוח לש וויקרפ תחת תדקפתמ רוטקיו
 דוע לכ ,תועיבתמ הרכחה לע ןגמש לגר תטישפ
 .היתובוח תא םלשל הסנמ הרבחה

 םיבשחמל תידבשה הרבחה ,קינורטהטאד
 25-ב רוטקיומ 90% שוכרל המיכסה ,תונכותו
 םלשת קינורטהטאד :םיבלש ינשב רלוד ןוילימ
 הוולתו הרכחה תוינמ רובע רלוד ןוילימ 0
 25 לש ללוכה םוכסהמ .רלוד ןוילמ 15 הרבחל
 הרבחה לועפתל ןוילימ 4 םידעוימ ,רלוד ןוילימ
 .התושדחתהל -- םיפסונ ןוילימ 21דו

 שוטניקאמ תוריכמב הטאה

 שוטניקאמ לש תוריכמה בצקמ תבזכואמ לפא
 םישדוחה תשולשב רלוד ןוילימ 200-ל ועיגהש
 ,1984 לש םינורחאה

 ןורכיז 'ק 512 ליכמה "ןמשה קאמ" תוריכמ
 128 ןב ,הזרה םגדה לש הזמ 4 יפ ההובג התיה
 .דבלב 'ק

 6 םישנא
 םיבשחטו

 חילצה אל שוטניקאמ ,סבו'ג לש וירבדל
 הטאהה תא סחיימ סבו'ג .דלומה גח תוריכמב
 התיחפהש מבי דגנכ תורחתב דלומה"גחב
 ,וירבדל .יסיפ יריחמ תא ןכ ינפל םישדוח רפסמ
 .הליעוה אל %2200 לש ךומנ ריחמ תעיבק םג

 רוכמת לפא יכ ןימאמ ,לפא אישנ ,ילוקס ןו'ג
 ןוילימ 200 לש םוכסב תוחפל םישוטניקאמ

 .1985 לש ןושארה עברב רלוד

 םיטוטרש םיעצבמ הֶזייָל יבשחמ
 ט"לזמב תולקת רותיאל

 םיטוטרש םיננכתמ לפא לש הזייל יבשחמ 6
 ט"לזמב תולקת רותיאלו למשח תוכרעמל
 תינכט הביתכל לעפמב (סייט אלל ריעז-סוטמ)
 הכרדה ירפס תקפהב החמתמ לעפמה .ןולוחב
 -ונכטו תוינורטקלא תוכרעמל םיינכט הקזחאו
 ןארידת ,ריואה ליח ,תיריואה היישעתל ,תויגול
 .דועו

 -'נוע יכ רסומ ,לעפמה ל"כנמ ,ןופלח םיסינ
 םיירוקמ םידומע 75,000 הנשב םיקיפמ ויד
 םימוליצ ,םוגרת ,בותכיש ,תימצע הביתכ ןוגכ
 ,למשחה יאשונ תא םיפיקמ םירפסה .םיטוטרשו
 -ורטקלא ,תרושקת ,הפועת ,הקינכמו הקינורטקלא
 ךילהת ,וירבדל .דועו שומָיח ,טווינ ,הקיטפוא
 -כבו תיתגרדה הרוצב ךרענ םיבשחמה תטילק
 טוטרשה תקלחמב תוזייל 20-ל עיגהל ותנוו
 -נבנוקה הביתכהו טוטרשה ילכ תא ופילחי רשא
 תמקה זאמ יכ ,דוע ןייצמ ןופלח רמ .םיילנויצ
 תמועל 150 יפ ותקופת הלדג 1973-ב לעפמה
 בושחימ תובקעב תאזו םדא חוכב 30 יפ לודיג
 הכירעה יפגא תא ףיקמה ,לעפמה לש ללוכ
 .סופדה תיבו םוליצה ,טוטרשה ,הביתכהו
 .םידבוע 115 תינכט הביתכל לעפמב

 בשחמלט תרציימ קאפמוק

 ,בשחמו ןופלט לש ףוריצ אוה בשחמֶלֶט
 ןיעמ םירצומב תניינעתמ מבי .תחא הדיחיב
 <רוביח לע הלמע איה יכ עדונ הנורחאבו הלא

 -םהו\וםצסהא
 ווקימה-תנכות ינרצי לודג ,ג5ודסא-ז גד=ש תיבמ

 תרגסמל ךתוא הסינכמ
 תבשוחה הנכות :םיבשוח סישנאל הנכות לש ישילש רוד ;;חהוששסמחא
 -/ .םירפסמבו םילימב
 :;רתוי הברה דועו (סזטפ 1-2-3-ב היהש המ לכ הב אצמת

 הקיפרג * .סינותנ דסמ * .ינורטקלא ווילג * .תונויער ללוחמ *
 .תונכומ תויצקנופ 140 לעמ * .םס5-ל השיג * .היצקינומוקלט *

 .תחפס תונכית תפש :ףסונבו א

 עוצקמה שיאל -- לועפתלו דומילל הלק ,תיתודידי הנכות - ;חגאום\שסמא

 .ילוהינה גרדה ישנאלו

 ךסמה לע דחי לועפל תוכרעמ ףוס ןיאל תרשפאמ (*8455) תורגסמ לש השדח היגולונכט *

 .תונוילג דוחיא עצבלו תורגסמ ןיב רשקל ןתינ *
 התוערל תחא תכרעממ עדימ בואשל וא רבחל ןתינ *
 ךנוצרכ ,םוקמ לכל ךסמה לע תרגסמ לכ זיזהלו ןיטקהל ,לידגהל ןתינ *

 -חגםשעסהא סע הדובעל יטמוטוא סידוק סוגרת : דש 3 ישמתשמל *

 חג פוצסהא ךותמ תינוציח תינכות לכ תלעפה %
 .ינועבצ סגו ופש אסאס6ההסאוש ךסמ לע הקיפרגב הכימת *

 .תירבעב הכימת %
 תכרעמב ןתללכהו תושדח תויצקנופ תביתכ תורשפא

 לכה אל דוע הזו ."חפס סע תונכת תורשפא :יעוצקמה שמתשמל *%

 .םישרומה םיקוושמל וא לנוישנרטניא ירפל הנפ -- תרגסמל סנכהל ידכ

 /\5111% א דלי שמ
 . "ו ,א"ת 29 ךבילרק ,רטג :ביבא-לת :סישרומ םיקוושמ

 29 ציה ,םסיבשחמ ורקימ תוכיא ,03-285151 ,א"ת 7 ךבילרק ,וגרל

 03-721536 ,ג"ר
 027247041 ,3 יאני ,לארה וגרל :םילשורי

 .תורודהמ ןוכדעו יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר

 :ידעלב ץיפמ
 לנויוענרונטניא יריב

- 
 037251448 :ביבא-לת ,7

 ירפ תובינמש תונכות -- לנוישנרטניא ירַּפ

 תובוחר



 וא יסיפ בשחממ קלחכ תיטמוטוא ןופלט תדיחי
 -עבבש ,םלור תרבח לש העויסב תאז רוינו'ג
 ימאות תינרצי ,קאפמוק םג יכ עדונ התע .התול
 -אותה ינרציב הלודגה) םיינחלושו םיאשינ מבי
 בשחמלט תדיחי קיפנהל תדמוע ,(םלועב םימ
 .בורקב

 םע קאפמוק הרשקתה ,טקייורפה ךרוצל
 יכ עדונ .תינקירמא ןופלט ירישכמ תינרצי
 ,המצעב םיבשחמלטה תא קוושת אל קאפמוק
 .םירחא קוויש תורוניצ תועצמאב אלא

 םיגגוח םיינקירמא םירליד

 יכ עדונ .חטבל ,לארשיל םג עיגת העפותה
 םדי תא חינהל וחילצהש ,םיינקירמא םירליד
 תרצותמ אלש .יט.יאל םיחישק םיטילקת לע
 שרפהה לע םירלוד יפלא םיחיוורמ ,תירוקמ
 .םיטילקתה יריחמב

 םיבשחמ םירכמנ הב הטיש התואב קוידב
 טילקת יננוכ םיליכמה ,לארשיב יט-סקא ייומד
 םירליד םיקוושמ ,מבי תרצותמ אלש חישק
 םיחישק םיטילקת םע .יט.יא תא םיינקירמא
 תא תרציימה ,זירוממ רטויפמוק תרצותמ אלש
 םיננוכל השירדה .יט.יאל םיירוקמה םיטילקתה
 רקיעב -- תוחוקלה ןמ אקווד האב םייפילחת
 םיטילקתב תוברה תולקתה לע ועמשש הלא
 .םיירוקמה םיחישקה

 -ימב תונמזה וידיב יכ הדומ םירלידה דחא
 בור .םייפילחת םיחישק םיטילקתל רלוד ןויל
 םיטילקת לע םדי תא םיכמוס ,בגא ,םירלידה
 626 תרצותמ םייפילחת םיחישק

 יריחמב תצצקמ סוברוק
 ביירדינמוא

 ללמ ידיב לארשיב תגצוימה) סמטסיס סּוברוק
 םישילש ינש התיחפה יכ העידוה (ורקימ
 טילקתה ,ביירדינמוא תכרעמ לש הריחממ
 תימוקמה תרושקתה תשר סיסבבש חישקה
 ,סוברוק לש טנינמוא

 םג םיריחמב המוד התחפה לע רסמנ אל
 .לארשיב

 יחוטיב תנכותל תרפושמ הסריג
 םייח

 לש תרפושמ הסריג לע הזירכה םיבשחמ ןרלא
 ,הרבחה ל"'כנמ .םייח חוטיב יקית לוהינל הנכות
 סיסב לע התנכנ וז הנכות יכ רסמ ,סקס ילא רמ
 הנועו הרבחב איה ףא החתופש תמייק הנכות
 תוחוקלל תורש ןתמב תוררועתמה תויעבה לע
 :חוטיב יגוס השימחב תקסוע הנכותה .םימייק
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 חוטיב ,יטרפ םייח חוטיב ,םילהנמ חוטיב
 לולסמב םייח חוטיב ,םיאמצעל םילומגת

 קסיר לולסמבו (ףטוש וא ימעפ דח) ןוכסח
 -ראריה לש תומר יתש תתרשמ הנכותה .דבלב

 .הנשמה ןכוס תמרו תונכוסה תמר תא ,היכ
 .יסיפ יבשחמ לע תלעופ תכרעמה

 לגוסמ" ,סקס רמ רמוא ,'חוטיבה ןכוס"
 לועפתב תמייקה הנכותה סיסב לע םויה לבקל
 ,תוימרפ יבושיח לש תואצות ריהמו טושפ
 ימוכס ,םיקלוסמ םיכרע ,ןוידפ יכרע ,םידדמ
 תרחא הבושח היצמרופניאו םולשתל הימרפ
 ".םייחה חוטיב םוחתב

 לוק תייגולונכט תבלשמ לטיגיד
 1.1 -1א-1 תכרעמב

 השיג לע ב"הראב הנורחאל הזירכה לטיגיד
 תועדוהב הכימתו 2:61 /1.א י"ע ילוק ראודל
 הבחר תכרעמל 1.1-זא-ו תכפוה ךכב .תוילוק
 תוכרעמו לוק תוכרעמ תבלשמה ,הפיקמו
 .קושב םויכ תמייקה ,דרשמ

 67141.6 י"ע ילוק ראודל השיגה תכרעמ
 10064- גוסמ םיינקית ןופלט ירישכמ תכפוה
 תונפל ןתינו ,\1.1.-זא-ו תשרב םיפוסמל סא
 -סונ םיכמסמלו ,ינורטקלאה ראודל םתועצמאב
 תועדוהל הכימתה תכרעמ .א1.1.-וא-ו לש םיפ
 םרובע הלבקתה יכ םישמתשמל העידומ תוילוק
 הרצק העדוה חולשמ תועצמאב ,תילוק העדוה
 .סנכנה ראודה תבית לא ינורטקלאה ראודב
 -ארה דרשמה תכרעמ הניה א1.1.-1א-| תנכות
 רשא ,רסמנ ךכ ,והשלכ ןרצי תרצותמ ,הנוש
 -שמו הריגא תויורשפא טלחומ ןפואב תבלשמ
 לא לוקה תועצמאב השיג םע ,לוק תועדוה חול
 םיבשחוממ םיכמסמו ינורטקלא ראוד תוכרעמ
 חולשל םישמתשמל תרשפאמ תכרעמה .םירחא
 ובש ,םוקמ לכמ תובושח תועדוה לבקל וא
 .ד006410%מ גוסמ ןופלט רישכמ ןקתומ

 תרבחב וחתופ קודקדב תודמול
 ט.ח.מ
 ב... לול ------------77-77-

 םייכוניח םיבשחמב החמתמה ,הפיחמ .ט.ח.מ
 לע ירבע קודקדב הדמול החתיפ ,םייגולונכט
 יכ רסמ ,ט.ח.מ ל"כנמ ,לג ןבואר .לפא יבשחמ
 יפ לע 'ו דע 'ב תותיכל תמאתומ הדמולה
 הדמולה .ךוניחה דרשמ לש םידומילה תינכות
 "םילימ תוחפשמ"ו "םישרוש" םיקרפב תלפטמ
 םילימב שרושה תאיצמ יאשונ תא הפיקמ איהו
 םישרוש ,תויטהב םילימ יצוביש ,טסקטבו
 הקיפרג םיבלושמ הדמולב .דועו םייתייעב
 .בשחמה לש תילקיזומה תלוכיהו תינועבצ
 םירומ םע ףותישב תודמולה וחתופ ,לג ירבדל
 בל תמיש ךות קילאיב תירקב םורוענ ס"היבמ
 .תוידותמו תוגולוכיספ ,תויגוגדפ תויעבל

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 -וממ לוהינ תכרעמ -- ןוטירפ

 תדעוימה ,ןוטירפ תכרעמ לע הזירכה .לא.יו,יא
 -עמה .תחקרמ-יתבו תודעסמ ,קסע-יתב לוהינל
 הנכות ,"יב-ורקימ" בשחמ-ורקיממ תבכרומ תכר
 יטנגמ טרסו תספדמ ,.לא.יו.יא ידידלע הנכוהש
 .ללוכ םינותנ יוביגל

 לכל תורשפאמ ,רסמנ ךכ "ןוטירפ"'ה תונוכת
 -שחה תכרעמב טולשל ,לודגכ ןטק ,קסע לעב
 -כדועמ םינותנ לבקל ,וקסע לש יאלמהו תונוב
 תוינובשחו תונובשח קיפהלו יתימא ןמזב םינ
 -תועבטמל תודמצה יפלו םינוש םולשת יאנת יפל
 אלמו ללוכ ןורתפ הקינעמ תכרעמה .םינוש ץוח
 םהיתועונתו קסעה"יתב יטירפל עגונה לכב
 .המש ןאכמו

 יב-ורקימ לע "ןוטירפ"

 -ירפ 1800 תטילק תרשפאמ ,ןוטירפ תכרעמ
 167מ דחא לכב םריחמ ,תוקלחמל םגוויס ,םיט
 -דיע ךות םהלש יאלמה םושיר ,םינוש תועבטמ
 איה ,טירפ לש השיכר לכ םע יטמוטא ןוכ
 ,הבר תריינב לופיטמ קסעה תא תררחשמ
 יאלמב טירפה לש ומויק רוריב ,םיגולטק
 יבושיחו םינוריחמב קסופ יתלב ןויע ,ותומכו
 תכרעמה הקיפמ ןכ .םינוש תועבטמל הדמצה
 -ירדו חוקלה ןוצרל םאתהב תויקוח תוינובשח
 רחא תבקוע איה ןכ ומכו ,קסעה-תיב תוש
 םולשתה יגוס תא תגווסמו הפוקב העונתה
 יארשא סיטרכ ,יארשא ,ןמוזמ) םינושה
 עגר לכב לבקל לוכי קסעה לעבש ךכ (םיק'צו
 ,רבטצמ מ"עמ ,יאלמה ,הפוקה בצמ תא ןותנ
 לוהינו תוחוקל בצמו םירחא םירבטצמ םיסימ
 טירפת "ןוטירפ" עיצמ תודעסמל .יארשא
 -תיב לש תודחוימה ויתויעב לע הנועה ,דחוימ
 .הז קסע

 רסמ ,.לא.יו.יא תרבחמ ,ןייטשטור רכששי
 %2500 אוה "ןוטירפ" תכרעמ לש הריחמ יכ
 .דבלב

 64 רודומוקל "בהז ידילק"

 חותיפ ,"בהז ידילק" שדחה םילילמתה דבעמ
 יתשב טקסיד ג"ע עיגמ .יא.יס.לא תרבח לש
 ןנוכל תדעוימ תחאה .1.0 תונושאר תואסרג

 תשר רובע הינשהו ,תיאמצע הדמע רובע 1541
 -ומו 8250 ,א050 ןנוכ ביבס רודומוק יבשחמ
 ."לשא" תותשרל תמאת

 תויצקנופ וכותב ללוכ ,רסמנ ךכ ,דבעמה
 ,םידומע רופסמ ,ינורטקלא ראוד לש תומכח

 ,תספדמבו ןנוכב אלמ לופיט ,ללמ ירגוא
 ,ינורשע רופסמ ,תואלבט תכירע ,םיצבק תרימש
 ...דועו ישיא ןובשחמ

 תוכזו םייתנש לש תוירחא לבקמ שכורה
 דבעמה ריחמ .םניחב תושדח תואסרג תלבקל
 תפסות תשרלו לקש 80,500.- תימצע הדמעל
 .לקש 20,000.- לש

 יתב תבשחממ המזוי
 םילשוריב

 רפס

 יִא 2לפא יבשחמ תוכרעמ 200 הניקתה המזוי
 רפסה יתב ןיב .םילשוריב רפס יתב 20-כב
 ,חלפ ס"יב ,הטיסרבינואה דיל ןוכיתה םינמינ
 ,תונבל הללכימה ,ץישפיל רנימס ,לאיזוע ,הליג
 רסמ המזוי ל"כנמ ,םחנמ רינ .דועו ןמדלפ זכרמ
 -שחמ תדבעמ החתפנ רפסה יתבמ דחא לכב יכ
 םירומהו םידימלתה םיליעפמ התועצמאב םיב
 לכ תא תופיקמ תודמולה .תויכוניח תודמול
 ,הקיפארג תובלשמ ןהו דומילה תועוצקמ

 לוטר טשרטי לילצ
 נינאו עבצ ,לילצ

 תועצמאב ךורעל

 ש אלל ,תולקבו תוריהמב

 יעדמ בשחמכ 4361 תקזחמ מבי
 יתקלחמו

 הסינכ לש השדח הנכות תליבח הגיצה מבי

 דוהו צאו תירלופופה הלעפהה תכרעמל

 הנכותו תיסדנה/תיעדמה הנכותה יריחמ תלזוה
 בשחמה תא תוקזחמ הלא תוזרכה .עדימ יזכרמל
 מבי העיצמש ףסונ יתקלחמ בשחמכ 4361
 .היתוחוקלל

 -ומה הנכות תליבח איה צא אזאצ א
 תפסותב תיטקאפמוק \או תכרעממ תבכר
 אוהש) 1ג6+ םהיניב ,םירחא הנכות-ירצומ
 -ושייל תיסיסב הנכות ,(11אד +0 א דא
 תליבח .דועו ,םיגולאיד לוהינ ((:1212א1) םייפארג םימ
 הטושפ ,תיסיסב תכרעמ הווהמ תאז הנכות
 םישמתשמל תדעוימ איה .שומישלו הנקתהל
 הלעפה-תביבסב םיאיקב םניאש םיליחתמה
 .תבכרומ

 תדחוימ הליבח איה [555/5אזאצ =*
 תא תללוכה ,תיסדנה/תיערמ הביבסל
 -דמה םוחתב םיפסונ םירצומו צאו תא +

 רע לע

 לטניא לש ורקימ רפוסה =

 יאקירמאה אבצל'סייגתמ'
 רפוס יבשחמ 8500 שכר יאקירמאה אבצה

 .לטניא לש ורקימ

 םימיב התכז ,הלודגה תימואלניבה םיבשחמה תרבח ,לטניא

 ורקימ רפוסה קושב רתויב תולודגה תוקסעה תחאב ולא

 אבצה י"ע ושכרנ לטניא תוכרעמ 8500 -- יאקירמאה
 ו

 .יאקירמאה

 דובעל ורקימ רפוסה יבשחמב שמתשי יאקירמאה אבצה

 יבחרב וידרשמב חותיפו רקחמלו יביטרטסינימדא םינותנ

 הנכות תוליבח םג אבצל לטניא תקפסמ ,ךכ ךרוצל .םלועה
 ראוד ,ינורטקלא ןוילג ,םילילמת דובע ,םינותנ דסמ לוהינל

 .דועו ינורטקלא
 ירמאה 5או% תרבח קפסת וז הקסע תרגסמב

 תמ קלחו הנכותה תוליבחמ קלח ,הז זרכמב

 יאקירמאה
 ינכטה עויסלו תורשל ףסונב

 א תימוקמ תשרל ורקימה רוביחב

 יה לטניא לש ורקימ רפוסה

 עמו 80867ו 80286 םירבעמה

 רעמה תרוטקטיכרא

 % לכ תפלחה תרשפאמ
 ףש

 םישנא
/ 

 םיבשחטו

 םידיתש

 / 491099 וופכט

 ק תיבח | סקינורו

 תושמתשמ תוחפשמ 0

 תיתיבה תואקנבה תורשב

 א יבחרב תו חפשמ 35,000זכ
 וק .תיתיבה תואקנבה תור

 תיורחרמי לו
 5[ א סיורסלט -

 ג יתורשל םיקנבה תועצה

 ב6 -ל בורק לש לודיג

 לוע וז זו חורוח
 240-ב 01 תר]

 [ א0%1 8 לש רקחמ ךא ,תורשב יגומה שומיש

 ןייצמ .ןכז אא! 1ן6נא-ב םסרופש .54/1 1.וצ אא

 שומיש ושעי הקירמאב באה יתב ללכמ 10% יכ

 1990 תנשב תיתיב תואקנבב

 25 םויה תולעופ ב"הראב

 של . סקטואדיווה תועצמאב

 םיתורש םיעיצמה םיקנב 65 םויה םירושק

 תונוכסח) תיתיבה תואקנבה םוחתב םינווגמ
 ךותמ 2100 קר .('דכו ש"וע תונודקפ ,תואוולה

 בור.סקטואדיו יפוסמ ושכר ,באה יתב 0

 תורשה תא םיכרוצ ,תיתיבה תואקנבה תוחוקל

 . םתושרבש םיישיאה םיבשחמה ךרד

 הטד לורטוור
 שר לורטנוק

 (6 - לארשי

 | מ"עב סרוטקדנוקימס לטניא



 תלעופ מבי -- רופאה קושה

 התוליעפ לע תועידי רפסמ ונמסריפ הנורחאב
 םיבשחמב רופאה קושה דגנכ ב"הרא מבי לש
 ךמתנ וניאש דויצ יקוושמ לש םתוליעפ לעו
 רופאה קושה .יסיפ יבשחמ רובע -- מבי ידיב
 -חוס ןהו םישרומ מבי יקוושמ-תת-תת ןה ללוכ
 םיטילקת רקיעב ,דויצ םיציפמה ,םירחא םיר
 מבי לש םיחישקה םיטילקתל ףילחתכ םיחישק
 מבי םויה דע הביגה אל ,תימשר ,יט-סקא
 מביב םיריכב םימרוג םלוא הז אשונ לע לארשי
 היקוושממ דחא לכ הצליא מביש ונל םירפסמ
 תובייחתה בתכמ יבג לע םותחל םישרומה
 .דחוימ

 מבי החינמ ,ונל םירמוא ךכ ,ומצע בתכמב
 בשחמ שוכרל שקבמה חוקל לש ותנווכש"
 איה מבי לש רחא רצומ לכ וא מבי לש ישיא
 הנהנהו מבי ידי לע רצוימ ןכאש רצומ לבקל
 .הלש ןיטינומהמו מבי לש תוירחאה יאנתמ
 ןוכנ םירקמה תיברמב היהי ,וז החנה רואל
 תרצותמ רצומ שקבמה חוקלל עיצהל קדצומו
 ".התרצותמ רצומה תא מבי

 ונא תאז םע" :רזגה ףיעס .לקמה ןאכ דע
 -רמה םיפסונ םירצומ תריכמ הכרבב םימדקמ
 בשחמה לש שומישה תויורשפא תא םיביח
 לע םיקפוסמה םירצומה תלוכיל רבעמ ישיאה
 לש הריכמל תודגנתה מביל ןיא םגו מבי ידי
 בשחמל תופסותכ מבי ירצומל םייפילח םירצומ
 ,ישיאה

 תשרוד מביו ןבומכ לבגומ רזגה םג לבא
 דויצ לבקמ אוה יכ חוקלל ריבסהל רלידהמ
 דויצה יטירפ תא ןייצל ,מבי תרצותמ וניאש
 םיינובשחה םימושירב מבי תרצותמ םניאש
 .דועו

 תרפה" :תורהזאה קרפ אב בתכמה םויסב
 חוקלה תאנוהל בשחהל םג הלולע הלא םיללכ
 יאנת םע תבשייתמ הניאו ךכמ עמתשמה לע
 "...השרומ מבי קוושמל םכסהה

 הביסמ ךרע וגרל

 -ובשב .יסיפ מבי לש םירליד םה םיבשחמ וגרל
 תא הבר הטלבהב וגרל המסריפ םינורחאה תוע
 1984 תנשב לארשיב יסיפ יבשחמ קושב הקלח
 .םיבשחמ ףלאמ הלעמל -

 .וניתוכרב
 התוא הביסמ לע וגרל תמסרפמ ,ליבקמב

 רלידה רוטיע" תא הלביק ובו לארשי מבי הכרע
 ."ןייוצמה

 ונמזוה םאה ?וזכ הביסמ הכרענ ןכא םאה
 םוקמה תא לביק ימ ?הביסמל םירלידה רתי
 יתלבה רלידה" רוטיע תא לביק ימו ינשה
 "?רשכומ

 אלל הארנכ וראשיי תורחאו הלא תולאש
 .תוחפל בורקה ןמזב אל ,הבושת
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 "תל 7

 1: 1 לפא דגנ רודומוק

 עדי הכרעש הדמול אשונב ןויעה םוי רחאל
 ינפל ביבא לתב הכורעתה ינגב הבר החלצהב
 רודומוק תינאובי ,ןארידת התשעתה ,םיישדוחכ
 םעטמ ,ידגנ ןויע םוי ול ןגראתמ הנהו ,לארשיב
 .ןארידת

 .ץרמב 27 -- ךיראתה
 םייח ןגריא ןויעה םוי תאש ונל םירפסמ

 עיקשהל ןארידת תא ףחדש הז אוהו ,רגניזלש
 זאמ ףרוח תמדרתב העוקשה ,ןארידת .וב
 ,הנשכ ינפל הידיל רודומוק תונכוס תא הלביק
 תוביסה תחאשכ תיתרבסה תוליעפמ הענמנ
 יבשחמ לש תורבגומ תוריכמ ,ונל םירמוא ,איה
 ץמאמ לכ אלל -- יכוניחה קושב םג ,רודומוק
 .הדיצמ דחוימ

 .הדמול הברת םיקוושמ תמחלמ

 ?לארשיל רוינו'ג עיגי םאה

 אלו ,לארשיל ףוס ףוס עיגהל יושע רוינו'ג :פיט
 תקידב יכ ונל עדונ .אקווד לארשי מבי ךרד
 רפסמ ידיב תישענ בשחמה לש אוביה תויאדכ
 .יסיפ לש םירליד-תת וא םירליד ,םימרוג

 ?רוינו'ג איבהל ללכב יאדכ המל
 םישדוחב .יכוניחה קושה אוה חתפמה

 םיבחרנ םיקלח סוגנל מבי החילצה םינורחאה
 ןהידיב התע דע ןותנ היהש ,הזה בחרה קושהמ
 םהיציפמ ךרד ,רקיעב רודומוקו לפא לש
 םהבו ,תודסומ רפסמ .ןארידתו עדי ,לארשיב
 יבשחמ תורשע ושכר ,טרוא רפסה יתב תשר
 םדי תא חינהל םיצור ויה םיבר רפס יתב .יסיפ
 שרפהה ךא ,מבי םשה לעו יסיפ בשחמ לע
 לפאו רודומוק ןיב ,םיבשחמה יריחמב הובגה
 .עיתרמ -- יסיפ ןיבל

 היהי ,םיקוושמ םתוא םירבוס ,ןורתיפה
 ןואגב ול בצינ עצמאבו ;עצמאב אוהש הפיא
 -סמ תא ליעפמה ,מבי לש רוינו'ג בשחמה בר
 שממ -- ימוקמ תושירלו הבחרהל ןתינהו סוד

 .תיצחממ תוחפ -- וריחמשכ יסיפ ומכ
 תא איבת יתמ וא םאה תרמוא הניא מבי

 הלוכי איה ןיא ,תישעמ .לארשיל רוינו'ג
 ,רוינו'ג יבשחמ תואמ לש יטרפ אוביל דגנתהל
 םא -- הז יטרפ אובי עוגמל ,ןבומכ היושע איה
 .המצעב בשחמה תא איכהל ףוס ףוס טילחת

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 תמחלמ :וא הנכוט"לזמ
 םיכודאידה

 תשיכר :קנעה תקסעמ ןיידע םומה קושה
 ,ןארידת ידיב ,לודגה הנכותה תיב ,להתנוק
 .םכט -- הלשמ לודג הנכות תיב תלעב איהש
 יטרפש הרק דציכ :תחא הלאש הדירטמ ונתוא
 תונותיעה לא ,הצוחה ופלד אל הלודג הכ הקסע
 להתנוקב ?הקסעה לע עדי ימ ?עדימה תאמצ
 ,קרועמ רתימ לאומש :הארנכ םיטעמ ךא ועדי
 -שמה גיצנ ,ןאהק סירומו להתנוקב הקיזחהש
 םיטעמ ךא ואבוה ןארידתב םג .קרועב םיעיק
 .הקסיעה דוסב

 דואוחפ ...
 סו,

 שדחה בצמה ןמ דרטיהל ךירצש ימ םלוא
 הנכות יתב תורשע םתוא אקווד םה ,רצונש
 לש ותריצימ ושלחייו ושלחנש םיינוניבו םינטק
 ,ןארידת לש הנכותה תיב :ףתושמה קנעה
 םכטו להתנוק) םידבוע תואמ ששכ ףיקיש
 .(וידחי

 ינש ןיב דוחיא יופצ אלש ונל םירמוא ,ןוכנ
 םיילאיר היהנ הבה ,םלוא .בורקב הנכותה יתב
 ןיב השק תורחתה ןארידת השרת םאה .טעמ
 קיזחת עודמ ?המצע הלש הנכותה יתב ינש
 קיזחת עודמו תולהנימ יתשב ,תולהנה יתשב
 םתואב טעמכ םיקסועה הנכות יתב ינשב
 .םיטקייורפ

 הזירכמ הניא ןארידתש איה תחגורה החנהה
 המכו המכ תוצרל ידכ ,םייתניב דוחיא לע
 ינד .קינוק ינד אוה ןושארה :םיביבח םישנא
 -- הנהו להתנוק אישנ תויהל ידכ םכט תא בזע
 רתוי .ינשה םוקמה לא בוש רוזחל יושע אוה
 ריאמ תחת דקפתלו רוזחל יושע אוה ,הזמ
 היהש ,תוכרעמ ןארידת תביטח להנמ ,ןייטשרוב
 םג יושע ,דיתעב .םכט לש םדוקה ל"כנמה
 דחא םוקמב בוש תויהלו רוזחל ,אריעז לאקזחי
 .קינוק ינד ,םתשחינ ,לעמ

 ?ודחאתי אל דציכה ,ךרדכ ושגפנ םיקנע ינש
 הלופכ הצפה תכרעמ םיקיזחמ םיפוגה ינש
 דמועהשכ ,קרוי וינכ דרשמ החתפ םכט .ל"וחב
 קיסעמ דרשמה .ינענכ (ילוצ) השמ אוה ושארכ
 ,םיעמוש ונא ךכ ,הזה דרשמה .םידבוע 2
 ב"הראב ףנעה ינותיעב םסרפמ ,דואמ קוסע
 אוהו (דלרוורטויפמוקב דוחייבו)

 ילארשיה רצומה תא רתיה ןיב םש קוושמ
 .(םיירפניימ-יסיפ תרושקת) לפיימ

 דוע ל"וחב התרצותמ קוושל התסינ להתנוק
 תא חתפש רימט ןורהא הז היה .םכט ינפל

 להתנוקמ שרפ ןורהא .ב"הראב להתנוק תוגיצנ
 .בר אל ןמז ינפל

 בצמה תנומתל ,ירקיעה וננינעל הרזח ,לבא
 לעי הרתונ ?רתונ ימ .לארשיב הנכותה יתב לש
 תיב ,םילעופה קנבו םילוח תפוק תולעבב
 השיכרל הרטמ שמשמה םידבוע 250 םע הנכות
 .םידבוע םישימחכ םע 188 הרתונ .טיבלא ידי לע

 םוחנ ,יאורלא ילא תולעבב הנכות תיב -
 םגו תועקשה ימואל ,ינרטימ הרובדו ןמזור
 .לזיו תא ןומיס חוטיבה תונכוס

 רפסמ ךודאירה ,לודגה ירקיעה ףוגה ךא
 תיב .תיריוואה היישעתה איה -  םיינש

 הנכות תיב אוה תיריוואה היישעתה לש הנכותה
 ט"לזמה רופיס .םידבוע 400-כ וב ,אלמ ירחסמ
 "יוואה היישעתה לומ ןארידת :ומצע לע רזוח
 ?םהירחא ראשיי ימ .תיר

 ץראב שי םיקאמ המכ

 םישנא תכרעמב םיכרוע גוז ןיב תוברעתה
 84 ףוס דע ורכמנ קאמ יבשחמ המכ :םיבשחמו
 ?הצק ישמתשמל ,לארשיב

 .םישימחמ תוחפ :'א ךרוע
 .םייתאממ רתוי :'ב ךרוע
 ןבומכ התוולש ,וזכש תוברעתה םירתופ ךיא

 םילצלצמ ?הדבכ םיירהצ תחוראל החטבהב

 .לארשיב םיבשחמ עדיל
 עדי יפ לע .םכתא חתמנ אל ?דיספה ימ

 םישימחו םייתאמכ לארשיב ורכמנ ,םיבשחמ
 .הצק ישמתשמל ,שוטניקאמ יבשחמ

 ?ץראב ורכמנ לימדרוו המכ

 ,םדוקה םיבשחמו םישנא ןיזגמב .תוברעתה דוע
 .ןיזגמה ךרוע ידיב לימדרוו תנכות הרקסנ
 ",לימררוו תונכות תואמ המכ ורכמנ לארשיב"
 .ךרועה ןעט

 טפוסרטניא ל"כנמ ,רנזוג םעוניבא ןקתמ
 דע ורכמנ לארשיבש ,הנכותה תציפמו תקיפמ
 .לימדרוו תונכות ףלאמ הלעמל התע

 םיפתוש ךירצ

 רלוד ןוילימ עבר ,םיארוקהמ והשימל םאה

 ילעבמ דחא תויהל ןמזומ אוה ,ןכ םא ?םירתוימ

 וז העדומ םסריפש ,הנכות תיב לש תוינמה

 :סבולג ןותיעב

 ?הנכותה תיב והימ

 הריכמל
 ימושיי רצומ לעב ,הנכות תיב לש תוינמהמ קלח

 ,ואאו יבשחמ לע ןקתומה ילוהינ

 ..150,000 שורדה םוכסה םוחת

 .א"ת ,16310 .ד.ת "תוינמה ילעבל" תונפל

 - תחטבומ תטלחומ תוידוס -

 -ורכז - םיבשחמו תובשחמ
 דבלב תונ

 ,סוקרמ הרימ לש התינכות ,םיבשחמו תובשחמ
 - תימשרה הביסה .רתאה ילג לעמ תדרוי

 .שדח םירודיש חולל רבעמ
 ןכאש טילחהל בר ןמז חקל ל"הצ ילגל

 אצמיהל היואר םיבשחמ יניינעל תדחוימ תינכות
 הכרענ הזימגה .הנחתה לש םירודישה חולב
 .העש תב תינכות -- הרבעש הנשב .םיבלשב
 ןיא -- שדוחהמ .דבלב העש יצח -- הנשה
 תא דבכמה ןותיע לכ הב הפוקתב תאז .תינכות
 םיבשחמ רודמ "םירהל" וחוכ לכב הסנמ ומצע
 תידומילה היזיוולטה םגו ןיינעמו יעוצקמ
 -חוימ העובק תינכות םירהל תוסנמ תיללכהו
 הניפכ םאו תיאמצע תינכותכ םא ,םיבשחמל תד
 .תומייק תוינכתב

 עודמ תעדל ונשקיבו ל"הצ ילגל ונינפ
 ילג לעמ (ונתעדל) הבושח הכה תינכתה הררוה
 .רתאה

 ונתוא הנפה ,ישי-ןב ןור ,ל"הצ ילג רקפמ
 ירה .הבושתה תלבקל ,ל"הצ רבוד לא תוביראב
 .הנשל בורק הרדוש תינכתה" :םכינפל 'איה
 ןכות סינכהלו םירדשמה חול תא ןנערל טלחוה
 ימעטמ םג איה הטלחהה ,הז הרקמב .שדח
 -תכו בתכ לע הבורב הנעשנ תינכותה .ןוכסיח
 ".םיבר םיפסכ הלעש רבד .הנחתל ץוחמ םיב

 ,דחא םדא לע הנעשנ תינכתה ?םיבר םיפסכ
 רתי .המצע סוקרמ הרימ :הנחתה לש ץוח דבוע
 הרוגא ולביק אלש ,םיחרוא -- ויה "םיבתכה"
 ירבח ללוכ) תינכתב העפוהה תרומת הקוחש
 לכ אללו תובהלתהב ומתרנש ,(וז תכרעמ
 .ררטמל הרומת

 ןוינכטל ךלוה סכמה

 חיש-ברה יחיפסמ ד
 נ ! אוה "יגולונכט עגפ

 + םישנא
 םי'בשחונו

 ודג קלחיכ
 נ "םייכוניח

 - סכמה תונקת יפ - םירוס
 .ןוינכטה ןמ םתוא איצוהל היה רוסא |

 השחכה

 תרתוכה תחת העידי המסרופ ,19 ןוילגב

 -עמב םיבשחמל הדעווה ."הנדע התיה לפאלו"
 ( שיחכהל תשקבמ ךוניחה תכר
 השענ דויצ תפדעה יא וא הפדעה לש אשונ
 אלו דרשמה לש םיבשחמה תדעו תעד לע
 .רחא וא הז שיא לש ותעד לע
 תוטלחהו זרכמ םסרופ דויצה אשונ לכל
 תוובח וכז ןכותב ,לכל תועודי זרכמה
 .קש וידרו ם"אות ,לפא ,רודומוק
 אל תוריחב תובקעב ארבג יפוליח לש אשונ
 ר"ד .ארבג יפוליח םוש ןיא .ארבנ אלו היה
 שדוח דע םידומיל תשפוחב אצמנ הטרב
 רחאל הדובעל רזוחו ב"הראב 1985 לירפא

 .ןכמ
 םע םואתב תאצמנ םויכ בושחימה תוינידמ
 וא תופדעה יבגל יוניש םוש ןיאו הטרב ר"ד
 .הבתכב בותכש יפכ תופדעה יא הבתבב בותבש יפכ תופדעה יא

 הננכות ב"הראל הטרב ר"ד לש ותאיצי

 רשק לכ אללו תוריחבה ינפל הרשואו

 ןהילא
 םידומיל תוינכותל ףגאה עיקשמ סייתנש הזמ םידומיל הוינלוהל ףןאה טיכומת החוש הז
 ביצקת כ"סמ 20%-כ דרשמה לש רוצרת ר"ח 0 -ר דרמטהה לח
 תודמול חותיפב םיבשחמל

 ע תוחתופמה ע ןה ףגאה ישנא י

 .לפא

 הביגמ לט-ארשי

 רשחמו םישנא לש 20 'סמ ןוילג םיבבש רודמב
 בחש םסרופ ,ישיא םיב

 ."היבמולוק יבשחממ טא-טא
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 03-835252 .לט 66063 דוקימ 12 ןקוש - א"ת
 9 04-527007 .לט הפיח 6 02-247041/2 .לט םילשורי ₪

 9 053-35554 .לט הינתנ 6 057-71052 .לט עבש ראב ,
 0527557462 .לט הילצרה מ' עב וליבא וגרל

 מ בו

 אלו תואר? -- הראיס

 .םיודח םיבשחמ ינש לע זמבי הזירכה שדוחה

 םיבשחמ תחפשמ םיחתופה לע ידבעמ ינש

 .3090 תחפשמ איה ,השעדח

 רנעמ ,400ר 200 ימגז ,םיועדחה םיבשחמה

 עוציב ירופיש םילודג בושחימ יזכרמל םיק

 .מבי תרמוא ,לודיג תויורעפאו םירכינ

 רקלל מבי עיצת ,רתוי ןטקה ,200 םגד תא

 ,400 םגז .הנשה רבמבונמ לחה היתוח

 לחה תוחוקלל עצוי ,"יתימאה הראיס"

 .1987 תנשמ

 םישדחה םידבעמה

 וא םייגוז םימגדמ םיבכרומ 3090 מבי ידבעמ
 םידבעמ העברא וא םידבעמ דמצ :םיעבורמ
 .ףתושמ (ןורכיז) ןוסחיאב םיקלחתמה םייזכרמ

 -ושירדש םישמתשמל דעונ יגוזה 200 םגד
 ,תיקסע הביבסב .תוריהמב תולדג דוביעל םהית
 ויעוציבב טעמכ לופכ תויהל יושע אוה
 אא םגד 3081 מבי ,םויכ םייקה בשחמהמ
 ונממ שלושמ טעמכו ,(יגוז דבעמ אוה םגש)
 .םייעדמ םימושייב ,ויעוציבב

 ולידגהל לכוי ,200 םגד תא שוכריש חוקל
 -וציב בצק לעב ,םיפוצ ךכ ,היהיש ,400 םגדל
 .200 ימגד לש הלאמ 1.9 דע 1.7 יפ לודג םיע
 תיגולונכטל תובחרה םיעיצמ םימגדה ינש
 זראמ" ,308א תחפשמ לש הסוחדה הזיראה
 ".תימרתה הכלוהה

 ידכ ₪61. תייגולונכטב םישמתשמ םידבעמה
 ינש .הינשדוננ יצח לש תויוריהמ גישהל

 -מישש הרוטקטיכרא התוא םילצנמ םיבשחמה

 תודיחי ןתוא ןכו 308% תוכרעמ ינוב תא הש

 .תויפקה

 "הנטקה הראיס" ,200 םגד

 םייזכרמ םידבעמ ינש ,ןכ םא ,ליכמ הז םגד

 אא ידיב קפומ וזמ התשסאד סא ז8או *

 -נועמה םיארוק .סיוייד הליל איה ח"'ודה תכרוע

 םייונמ ךופהל וא ,ואולמב ח"'ודב ןייעל םינל

ו םישנא תכרעמל רשקתהל םינמחמ ,וילע
 .םיבשחמ

 על
 -חיאל השיג דבעמ לכל רשאכ ,תיגוז הרוצתב
 ןורכיזל ףסונב .םיתב ןוילימ 64 ןב יזכרמ ןוס
 ןב רגאמב םידבעמהמ דחא לכ דיוצמ ,ףתושמה
 128 דע .םינותנל השיגה תא ץיאהל ידכ 'ק 4
 ,ינורטקלא ןוסחיא לש םיפסונ םיתב ינוילימ
 םגדל ףסותהל םילוכי ,בחרומ ןוסחיא ארקנה
 .שמתשמה תוינכות תא תונשל חרכה אלב ,0
 ,מבי תנעוט ,הזכש בחרומ ילנויצפוא ןורכיז
 םינותג יפד לש תיטמוטוא הרובעת רשפאמ
 הברה ההובג תוריהמב וילאו יזכרמה ןורכיזהמ
 -יחה תמצוע .טלפ/טלק תויוריהמ רשאמ רתוי
 ינוילימ) ל"פמ 30 איה בשחמה לש היוזחה בוש
 .(הינשב תודוקפ

 בבשב ןושארה שומישה השענ הז בשחמב
 טנומרוב רצוימה 'ק 288 לדוגב שדחה ןורכיזה
 בשחמב םייזכרמה םידבעמה ינשל .הינמרגבו
 ,םיללכומ םיצורע 48 וא 40,32-ל השיג יגוזה
 ב"מ 3 דע ובצקש עדימ ריבעהל םילוכיה
 וא טילקתב ינוציח ןוסחיא תודיחיל הינשב
 .טרס יננוכב

 אוה 200 םגד לש ילחתהה השיכרה ריחמ
 .רלוד ןוילימ השימח

 "תיתימאה הראיס" ,400 םגד

 םצעב אוה ,רתוי לודגה בשחמה ,400 םגד
 -כרמ םידבעמ העברא תב תינורטקלא תבולשת

 יזכרמ ןורכיזל השיג םהמ דחא לכלש םייז

 256 דע בשחמל .ב"מ 128 ותלוכתש ףתושמ

 םיצורע 96 דעו בחרומ ילאנויצפוא ןורכיז במ

 "רעמ יתשל 400 סגד תא ץוצחל ןתינ .םיללכומ

 .תויגוז תוכ
 וובגה תא קפסי 400 םגד 3090 בשחמ ,

 ןיבש יעדמהו יסדנהה בושחימה יעוציבבש
 םיה

 6 םישנא
 יבשחובו

 עב םה .מבי ידבעמ
 .םילודג תונורכיזו
 מנ םימגדה ינשל תויטמתיראה
 קנ לש תולועפ ינוילימ"
 .(ספולפ-הגמ)

 ריחמב ,200 םגדל הבחרהכ ,עצומ 400 םגד
 200 םגד ריחמ לע ופסותיש רלוד ןוילימ 3
 ב"מ 64 לש לדוג רדסב ןורכיז תבחרה לכ
 .%475,000-ב תרחמותמ

 מגודל ךכ התנודל דב

 "םילדגומ םיעוציב קפסל ךישמנ"

 םימגדה) דקתשא ישודיח ומכ ,הלא תובחרה"
 ומכו (308א תחפשמב םינורחאה םירפושמה
 ונתריתחמ קלח ןה תושדחה טילקתה תודיחי
 מ םיעוציב 308א תוחוקלל קפסל תיקסעה
 הנשמ ,יטנוק לראק רמוא ",החימצ בחרמו םיל
 .םינותנ תוכרעמל ףגאה אישנו מבי אישנל

 היפוסוליפה תא םיפקשמ הראיס ימגד ,ןכא
 .תיזכרמ םינותנ דוביע תכרעמ תסרוגה מבי לש
 התגאד תא םיוסמ קפסב דימעהל שי ,םלוא
 םיפיקשמ םיסרוג ךכ ,הרבחה תוחוקלל הנכה
 400 בשחמ תקפסא תא החודה ,מבי .םיבר
 תא (םויהמ םישדוח העבש) תוחוקלל העיצמו
 רחא ,הליחת הנווכבו ,תרגפמ ,200 בשחמ
 -ודג םינוגרא םיקוקז ,םויה רבכ .קושה תושירד
 לכמ רתוי םיקזחו םיויהמ םידוביעל םיל
 ,200 סגד .308א לש ןוילעה הצקה יבשחמ
 הצקה בשחמל דואמ םימוד םיעוציב עיצמ
 בשחמ -- 30840 םגד) 3084 תחפשמב ןוילעה
 ד לש דיחיה ונורתי .(ל"פמ 29 יעוציב לעב
 - אוה םדוקה םגדה תמועל 0
 בי .תיצחמב הנטקה "לגר תעיבט"ב ,הפצרה
 רוכמלו ךישמהל ידכ 400 םגד תא החוד
 םיבשחנה ,םינושה םהימגדל 308א יבשחמ

 ,מבי יגשומ יפל ןיידע "םיריעצ"

 םג

 תיפה תואצוה תא ,ןקלחב ולו ,ןממל

 .הראיס תררס לש תוה
 עידומ ,הזרכהל ליבקמבש הביסה םג וז

 5% לש תעצוממ התחפה לע ,הלגרה

 ידבעמ תיברמ לש השיכרה יריחמב דבלב
 )08. יבשחמל לודגה קושה .0

 ןישמת מביו ואולמב םימגדל תובחרה קפסל רי - דל תורחרה כתתל
 שיא ,קוש-חתנמ רבוס ךכ ,םימייק

 .ןילסו'ג

 בייטס



 תא תבנוו שלש

 הראיסמ הגצהה

 ."םינזחאה דיל" הרבע הראיס יבשחמ תגצה

 העתפההו שארמ םייוזח ויה םיעוציבה

 הקפסאה ידעומב התיה הזרכהב הדיחיה
 .םיקוחרה

 ,םיחמומ תעדל ,עיתפהל החילצה מבי םלוא

 .שושא הלעפהה תכרעמל אא תסרג תגצהב

 אולמב ךומתל הכישממ ,רורב ךכ ,מבי

 תרושו הקיתווה הלעפהה תכרעמב רוטיקה

 .התוא תוקזחמ ךא תוועדחה הנכותה תוזרכה

 ואולמב ךמתנה שדח םושיי -- אג תסרג

 - 4ז8ז לש ש םטסיס סקינוי תסרגב

 .מבי תוזרכהב -- תופסונ תושדח תוגכותו

 תושדח תונכות

 הרוטקטיכרא תבכחרה תסרג איה צאו/אא

 תוכרעמל (תאזאאסמס 61 66דטאש)
 השדחה הלעפהה תכרעמ .תומייקה הלעפהה
 א/8/א רובע םירפושמ םיעוציב העיצמ

 דלרוורטויפמוק תוריש

 תוצרה הלעפה תוכרעמכ או/%/370 רובעו
 .השדחה הלעפהה תכרעמ תחת "תוחרואכ"
 תכרעמב היתוחוקל ןומיא תא מבי תקזחמ ,ךכ

 .תידיתע תכרעמכ /או הלעפהה
 -עתב הדיחיה הלעפהה תכרעמ יהוז ,בגא

 בחרה בשחמ תמצוע םוחתב תכמותה הייש
 הלכו ישיאה בשחמב לחה ,םייקה רתויב
 .םישדחה קנעה יבשחמב

 תאדפאשפמ) אאא תא מבי העיצמ דוע
 השדחה תינכותה .(אםססצתאצ אן ןךצ

 1או8 עדימ לוהינ תוכרעמ ילעבל תרשפאמ

 אא: תיצקנופ .הצקה ישמתשמ יעוציב רפשל
 תושדח הנכות תוליבח שמחל הבחרהכ תעצומ
 םיבשחמה ולכוי ,שדחה יעצמאה תרזעבו
 תוקספה לע וא תכרעמ תולקת לע רבגתהל
 .םיבשחמ תקוזחת בקע תוליעפ

 שמתשמ לש השיגה ןמז יכ תנעוט מבי
 -פהל .שדחה יעצמאב שומישב רפתשמ הצקה
 ,הרמוח תופסות ושרדיי אא לש הליעי הלע
 אא לש רעושמה הקפסאה ןמז .מבי הריעמ
 .1986 ףוס -

 ןארטרופ תינכות

 -רופב תומישמ בובירל יעצמא מבי העיצמ דוע
 דעוימ ,/5 :0818/\א ,שדחה יעצמאה .ןארט
 ,תויעדמו תויסדנה תומישמ תמלשהל רקיעב
 לש ליבקמה דוביעה תלוכי תא תלצנמ תינכותה
 -דחה 3090 יבשחמ תמגודכ ,תויגוז תוכרעמ
 ,308% תרדס יבשחממ קלח וא ,םיש

 1.7 יפ ןיב תחפומ דוביעה ןמז ,מבי יפ לע
 .עבורמ דבעמב 3.3 דעו יגוז דבעמב 1.8-ל

 תונטקה תוכרעמב הדחמנעמ קזחת זנב"
 תדתעתמ ,בטיה םיננכותמ םיכלהמ תרדסב

 "טקה תוכרעמה קושב הדמעמ תא קזחל מבי

 "רררקה םינשב םירצומ רפסמ עיצת מבי .תונ

 ןיבל הניב םייקה רעפה תא רורגסיש תוב

 תונטק תוכרעמב תוחמתמה ,תורחא תורבח
 .תוינוניבו

 תרבח ,פודג יקנאי ינריקחת םירבוס ךכ

 יתנשה הסנכ תא הכרעש העודיה רקחמה
 .רבעש שדוחב

 לש הלהנמ ,קינטאק לייד לש ותעד יפ לע
 הפשח אל ןיידע ,תינוטסובה רקחמה תצובק
 יכ רבוס אוה .קבאמב היפלק אולמ תא מבי
 ,םלוא יסיפה תחפשמב ךומתתו ךישמת הרבחה
 תכרעמכ 36/םטסיס תא בצמל הסנת ,ליבקמב
 וילעש שדחה 1 םגד תא ןכו תיתקלחמ םינפ
 תשר רובע םיצבק תרשכ (2 םגד) בורקב זירכת
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 פורג יקנאי תיזחת

 558185/| תא .יסיפ לש תימוקמ תרושקת

 .םיצבק תרש/תרושקת תכרעמכ מבי בצמת

 הדובע תונחת

 -רעמה תצובק לע תיארחאה ,טראוטס הרואל
 הסנת מבי יכ תרבוס ,פורג יקנאיב תונטקה תוכ
 תועצמאב מ"בית קושב הדמעמ תא קזחל
 רובע םירפושמ םיעוציב תולעב הדובע תונחת
 תכמות אל ,תנעוט איה ךכ ,מבי .םיסדנהמ
 ,סקינוי הלעפהה תכרעמב האלמ הרוצב ןיידע
 .תונטקה תוכרעמהמ תחא ףאב

 לודג רעפ ונשי יכ הפיסומ טראויטס 'בג
 ןיבל םינושה ןהיגוסל יסיפ תוכרעמ ןיב ןיידע
 -רעמב עיקשת מביו 370/םטסיס ינימה תכרעמ
 יתש .הז רעפ ינפ לע ורשגיש תושדח תוכ

 ₪ םישנא
 םיבשחוטנו

 ןה ,התעדל ,מבי ינפב תוחותפה תויורשפאה
 לש סקאוורקימ תמגודכ) 4300 ורקימ תריציב
 הלעפהה תכרעמ יעוציב םושיי ,ןכו (לטיגיד
 םא .\ 1 תמגודכ ,רתוי תונטק תוכרעמ לע צאו
 היהי ,.יט.יא יבג לע צאו תא מבי עיצת ןכא
 לוכיה ,יתימא םישמתשמ בר רישכמ הידיב
 ,הבוט תיסדנה הדובע תנחתכ םג דקפתל

 יפ לע "הנכותה תללכה" תנש היהת '85 תנש
 "הנכות ירשג" םיפוצ םה .הצובקב םיבר תעד
 ןיב השיג ןכו צאו תוכרעמ ןיבל סוד-יסיפ ןיב
 רובע תימוקמ תרושקת תשר ןיבל 5/36 תשר
 80386 דבעמ םע .יט.יא קזוחי '86-ב .יסיפ
 .םישמתשמ 16-ב תכמותה תכרעמכ

 ?םישמתשמ בר יסיפ
 ד ו

 '54תוכרעמ רקח לע יארחאה ,סני'ג סיסנארפ

 עעיבשחאו
6 2 

 הרמוח -- ןוצר תועיבש רקס
 .ונל תובושח ךיתועד ,םיבשחמו םישנא ינותיע לש עובק ארוקכ ישיא בשחמב הכזו ףתתשה

 ףקיהב ץראב ךרענש רתויב בושחהו ןושארה אוה ןלהל רקסה
 שידקמ התאש ןמזהו ךתונעה לע שארמ ךל םידומ ונא .הזכש
 .ךיתובושתל
 םינולאשה לכ ןיב הלרגה ךורענ הלועפה ףותישל הכרעה תואכ
 הכזתש ןכתיו ,םאולמב ואלומיש ,(ולספיי םילופכ םינולאש)
 תנתמ - לטיגיד תרבח תרצותמ 8 ובנייר יעוצקמ/ישיא בשחמב
 ץוחמ םרוג ףאל ורסמיי אל םינולאשה .םיבשחמו םישנא תכרעמ
 .תכרעמל
 ,ןבומכ ומסרופי רקסה יאצממ לש תויטסיטאטס תואצות
 .םיבשחמו םישנא ינותיעב
 ךניה וב בשחמל קר סחייתה תואבה תולאשה לע ךתונעב
 בטיה לוקש אנא ,הכאלמב ליחתמ התאש ינפל .רתויב שמתשמ
 .ענכושמו עדוי התאשכ קר הנעו
 רורב בתכב אלמ וא ,המיאתמה הבושתה ביבס לוגיע ןמס ,אנא
 .םישרדנה םיטרפה תא
 ד"ת ,םיבשחמו םישנא תכרעמ לא אלמה רקסה ףד תא חלש
 .ןוצר תועיבש רקס רובע ,61332 א"ת 5
 .31.5.85 :חולשמל ןורחאה דעומה

 םיבשחמו םישנא תכרעמ ,הדות

 דבלב דרשמה שומישל

 לטיגיד -- אואפסש

 :סרפה בשחמ תרוצת

 1288 ימינפ ןורכז *
 240068 לופכ ןוטילקת ןנוכ *
 קורי עבצ-דח ךסמ *
 85 232-0 תוירוט תואיצי 2? ,תדלקימ *

 .(לשמל) תרושקתו תספדמ רוביחל
 .שו8/005, 60/86 הלעפה תוכרעמ *

 (23) התא וילע םגדהו בשחמה םש תא קיודמב םושר ו 8

 ךתעד הווחמ

 א ו ו
 (24) | ?שמתשמ התא וב בשחמהמ הצורמ התא הדימ הזיאב (16)

 הדימב [2] .הבר הדימב [3] .דאמ הבר הדימב [4] ו

 .אל ללכ [1] .תיקלח ו

 םימרוג השולש ןייצ ,בשחמהמ הצורמ התא םא (17--1פ)

 :דחוימב הצורמ התא םהמש םיירקיע ו

 ל-0

 קהואמתומהתקמובא קב ה-0 1
(25) 

 ה ו .
 ןייצ ,דבלב תיקלח הדימב הצורמ וא הצורמ ךניא םא וש |

 "7 :ךבל םיירקיעה םימרוגה השולש תא

 ל רש | /

 ה 8

8 

 +  םישנא
 םיפשחובו

 -- ?בשחמה תא םתשכר הב (קיודמה) הרבחה םש

 ?םכתושרב בשחמה תכרעמ תאצמנ ןמז המב

6 ₪ 5 ₪ ₪ - 

 םישדוח השולש דע
 םישדוח השיש דע
 הנש דע
 םייתנש דע
 םינש שמח דע
 םינש שמח לעמ

 העפשה ךל התוה הדימ הזיאב בשחמה שכרנ רשאב

 ?הטלחהה לע
 ו

 נמזב יתדבע אל [ו] .אל ללכ [2] .הטעומ [3] .הבר [4]

 הרבחה םע ךירשק ביטמ הצורמ התא המב דע

 ?בשחמה תא הקפיסש

 [2] .הצורמ [3] .דאמ הצורמ [4]

 .אל ללכ [ו] .תינוניב

 הדימב הצורמ
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 הרמוח -- ןוצר תועיבש רקס
 :םואבה םימרוגהמ הצורמ התא הדימ הזיאב

 אל | הצורמ הצורמ הצורמ
 הצורמ הדימב דאמ

 תינוניב

 בשחמה תכרעמ
 1 2 3 4 - (27) שומישה תולק 1
 1 2 3 4 (28) בשחמה תונימא .2
 1 2 3 4 -- (29) יפקיה דויצ תונימא .3

 קפסה תכימתו תוריש
 1 2 3 4 -- (30) ינכט תוריש תונעה .4
 1 2 3 4 - (8ו) - ינכט תוריש תוליעי .5
 1 2 3 4 -- (32) תולקת רותיא .6
 1 2 3 4 --(33) הברהה 7
 1 2 3 4 -/04) תורפסו דועית 8

 הקפסא דעומ
 1 2 3 4 - 039) םינמז חולב הדימע 9

 הצלמהו םיעוציב
 תכרעמה עוציב .וס

 1 2 3 4 30 ךיתויפיצל סחיב

 ?המוד תכרעמ שוכרל םירחאל ץילמת םאה
 עדוי אל [ו] .אל [2] .תוגייתסהב [3] .ןכ [4] (57)

 ?תכרעמה תטילקב הדילה ילבח וכשמנ ןמז המב
 םישדוח השולש דע ו (38)

 סישדוח השיש דע 2
 הנש דע 3
 יצחו הנש דע 4
 םייתנש דע 5
 םייתנשמ רתוי 6

 ?תולקתה ברב תוריש תאירקל הבוגתה ןמז והמ
 48 ךותב [2] .תועש 24 ךותב [3] .םוי ותואב [4] (39)

 .ךכמ רתוי [ו] .תועש

 ןולאשה אלממ יטרפ
 .ובנייר בשחמב הכזת ילואו הלרגהב ךפתשל לכונש ידכ רורב בתכבו םיטרפה לכ אלמ אנא
 . אלמ םש

 ?תועש 24-מ רתוי ךשמתמה ןוקיתל יפילח דויצ לבקמ התא םאה
 .םעפ ףא [ו] .םיתיעל [2] .ללכ ךרדב [3] .דימת [4] )40(

 ?םירזוחה םינוקיתה תורידת יהמ

)50( 

)51( 

)52--53( 

 [1] .םעפ ידמ [2] .תוקוחר םיתיעל [3] .םעפ ףא [4]
 .ללכ ךרדב

 הילא תורישה תנתונ הרבחה םש
 ?ךיתובושתב

 תסחייתה

 ;הזוא ןויצ ?םישמתשמ ידוגיאב רזענ התא םאה
 :דוגיאב ,ןכ
 :דוגיאבו

 אל [ ] ןכ [ ! ?םירחא םינקתמ/םישמתשמב רזענ התא םאה

 ?סרפה בשחמ לע עדוי/בשוח התא המ

)55--57( 

)58--60( 

)61--63( 

 ?ובנייר בשחמ לש ויתונורתי ךתעדל םהמ
 וו ל

 ו יה

 ה

 ?ובנויר בשחמ לש ויתונורסח ,ךתעדל ,םהמ

 יה ער שו ו וו ]

== 

 דדו 7"(7(7.

 םימושיי הלאל ,ובנייר ישוא בשחמב הכזתש הדימב
 ?ךל שמשי
 וו ירו ב נרפא השה ה [1]

 ו

 .... 1. ב ₪

 7 (לפכ תעינמל) ז"ת 'סמ

 ו "דוקרלב| 3( פיט ולבטל
 תיבב בשחמ

 !םיבשחמה ףנעל יבול םקוי
 היסא תיבב םיבשחמו םישנא ןיזגמל דחוימ חיש-בר ;יגולונכט עגפמ -- םיסכמ

 הצלמהל דוגינב אוה הנכות לע סכמה

 לש עירכמה בורה סותח הילעש תימואלניב

 קושעה תוינידמל דוגינבו ,םלועה תונידמ

 .ףתושמה יפוריאה

 תונפהל שי .םיקבאמ ,תוקעצ ,תורמרמתה

 ריטילופל :תיתימאה תבותכל םיצמאמה תא

 ראווצ ,ילב ךא אוה רמצע סכמה .םיאק

 .תוינידמ עוציבל קובקב

 יגולונכט רוגיפ רנידי ומב םירצוי רנא"

 ".אדירג תיטארקורויב איה רל הביסהש

 ולו םישוע םה םאה ךא .ףנעה ישנא םירמוא

 ?אשונה םודיקל והשמ

 יחמומ ,קוויש תורבח ,הנכות תורבח ישאר

 םישנא ןיזגמל דחוימ חישיברב ,סכמ

 .היסא תיבב םיבשעחמו

 םירבדמ .הילגנאב ריוואה גזמ ומכ אוה סכמה"
 םישוע אל ךא ותוא םיללקמ ,וילע םיכוב ,וילע
 "הצצפ"ה הלפנ רשאכ "...ותונשל ידכ רבד
 א"ליא סנכ ךלהמב ,הנכות לע םיסכמ ולטוהו
 יתלבה הטלחהה יכ םיבר ורבס ,תמדוקה הנשב
 הנש טעמכ ,םויכ .הרהמב לטובת תינויגה
 רוביצה ךישממ ןיידע ,הצצפ התוא רחאל
 לע סכמ זוחא םיעבשכ (םלשמש ימ) םלשל
 לע םימלשמ רתוי םיכומנ םיזוחא .ףדמ תנכות
 ."תורופת" תונכות

 תונקתב גוויס לכ הנכותל 2בקנ אל התע דע
 םע דדומתהל םיצלאנ הנכות ינאובי .סכמה
 וא "רפס"ב קרו ךא תּוריִּכַמה ,תומייקה תונקתה
 ןיינקל הרדגה לכ ןיא ."יטנגמ טרס וא טילקת'ב
 רורב ונלוכל םא םג ,המצע הנכותב ינחורה
 לע םינימ יפלאו תואמ הלוע הז ינחור ןיינקש
 ...םייק אוה וילעש ןוטילקתה לש וכרע

 ונא ,עצוממב ?םימלשמ ונא סכמ המכ
 םיבשחמ לע היינק סמו סכמ 40%/-כ םימלשמ
 :אבה טוריפה יפל ,יפקיה דויצ יטירפ לעו
 4% -- סכמ <
 2% -- לילגה םולש <

 70%"כ -- םינוטילקתב תונכות 4
 15%-כ -- םייטנגמ םיטרסב תונכות <4
 "אשונ" אלל םירפס תוללוכה תונכות <
 .דבלב 2% - (או:כ1א)

 ?בשחמ והמ

 תואמ תויהל תולוכי "הטושפ" הכ הלאשל
 םירלוד יפלא םולשתב ךורכ ןוידהו .תובושת
 בע רפסה רידגמ דציכ .הנידמה תונוטלשל
 ?בשחמה תא סכמה תונקת לש סרכה

 ןורכז תולעב (121611/1.) תויתרפיס תונוכמ"
 תא וא דוביעה תינכת תא קר אל ןסחאל לגוסמה
 אלא ,םדבעל שיש םינותנה תאו דוביעה תוינכת
 תפש תא הנוכמה תפשל םגרתל תינכת םג
 -וכמ .הבותכ תינכתה הבש תילמרופה תונכיתה
 שיש ישאר ןורכז תולעב תויהל תובייח הלא תונ
 ול שישו תינכת עוציב םשל וילא הרישי השיג
 לש םיקלחה םתוא תוחפל ןסחאל הטילק תלוכי
 םהש ,םינותנה ןכו ,םוגרתהו דוביעה תוינכת
 -ייח םג ןה .ףטושה דוביעה ךלהמל םייחרכה
 ,תיגול הטלחה ידי לע ,תולגוסמ תויהל תוב
 ךמס לע ,הדובעה ךלהמ ידכ ךות עוציב תונשל
 ."תיתלחתהה תינכתב תולולכה תוארוהה

 -אסקודאראפ ,םלוא .ילוא ?ידמל קייודמ
 ,יפקיהה דויצה לע ולוכ םיבשחמה ףנע לכ ,תיל
 תונקתב דחא ףיעס תחת בשוי ,דועו םיביכרה
 דויצ .םסרופמה 8453.9900 ףיעס אוה ,סכמה
 -רכו ,אסיג דחמ ,קנע יבשחמ ,םירלור ינוילימב
 םירלוד תורשע יוושב ןורכיז תבחרה יסיט
 לכ ,ףיעס ותוא תחת םלוכ -- אסיג ךדיאמ
 םשל .תחא הרּושב ,םיגוסה לכמ ,םירצותה
 רפסב םירזופמ ליטסקטה ףנע ירצומ ,האוושה
 ...םיפד תורשע ינפ לע הז

 הנטקה ולו ,םיבשחמ תרבח יכ עודי ונל
 ,םינוש םירצומ תורשע המכ תאביימ ,רתויב
 סכמה .הנוש דועייו דיקפת םהמ דחא לכלש
 .קלח לכ ,רצומ לכ ףיעס ותואב ךרוכ

 בשחמ תוצבושמ תוכרעמ

 םינאוביו םיקוושמ לש םהייח רתוי םיכבוסמ
 וזכש תכרעמ .בשחמ תוצבושמ תוכרעמ לש
 בשחמ תטלשנ יבבש דוביע תנוכמ תויהל הלוכי
 תססובמ תיאופר תיעדמ הדידמ תכרעמ וא
 תנוכמב בשחמהש קפס ןיא םא .בשחמ ורקימ

 ירה ,דבלב התלעפהל דעוימ יבבשה דוביעה

 ישומיש-בר ותויה "ללגב"ו ליגר

 וחמ היה וליאכ סכמ וילע םלושי
 .ןאמ-קאפ יקחשמל

 תונושמו תונוש תונקָּתה ,הלאכ םירקמב
 ותעד לע קבאנש ימ יכ החיכומ תּואיצמהו
 .חילצמ ללכ ךרדב

 ןיב םיתומיעהו םיחוכיווה בור :היעבה
 טעמ .קוה-דא םירגסנ תורבחה ןיבל סכמה
 ועיגה ול .טפשמה תיבל םיעיגמ םירקמ דואמ
 -ידקתל םיכפוה ויה ,יטפשמ ןוידל םירקמ רתוי
 -ותל לצנל ולוכ ףנעה היה לוכי םתואש םימ
 .ויתוחוקל תלעותלו ותלע

 ?הווקת חתפ -- תליא

 ,לחוי לירפא שדוחמ .שדח תוינומ וק הז ןיא
 םאה .תליא לע ישפוח-רחס רוזא ,הגרדהב
 הנכות יתב לש תינומה הריהנב תוזחל ליחתנ
 תליא היושע תיטרואית ? תליאל תורחא תורבחו
 הנכות חותיפל תורבחל טלקמ ריעל ךופהל
 לטנ תחת םויכ תוקנאנה ,םייתיישעת םילכו
 ...יוסימה

 ?םיבאז ףנע

 ;םידגואמ םינלבק ;םידגואמ בכרה ינאובי
 ,ליטסקט ,למשח ירישכמ ינאוביו םירחוס
 םיקיתו ,םיפנעה לכ טעמכ ,הביתכ ירישכמ
 תוכשל תועצמאב םכותב םידגואמ ,םיריעצכ
 רשא ,הז קנע ףנע !םיבשחמה ףנע .רחסמה
 םילודגה םינאוביה ןיב אוה םייפסכ םיכרעב
 .ללכ דגואמ וניא ,(הרמוחב תוחפל) לארשיב
 תצעומ תמייק ,הנכותה יתב דוגיא םייק ,ןוכנ
 .עדיה תוריתע תוישעת דוגיא םייק ,א"ליא
 תירפסמש ,הנכותהו םיבשחמה ינאובי םלוא
 סניא ,קושב רתויב לודגה םרוגה םה תוחפל
 .איהש הרוצ לכב םידגואמ

 תקחשמ וזה תדרופמה הליבחה ?האצותה
 היישעתה דרשמ ,סכמה לש םהידיל
 הנקת תנקתומ רשאכ .תונוטלשה ,רחסמהו

 ילהנמ השולש-םיינש םידגאתמ ,השדח

 אל םלועמ .סכמה תלהנהל םינופו תורבח

 תורבח ילהנמ תורשע המכ לש היינפ העצוב

 ינאובי לש תימשר הייגפ לכ התיה אל

 לא ,תונוטלשה לא הנכותהו םיבשחמה

 .רבדב םיעגונה םירשה לא ,תסנכה ירכח

 ט
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 ומיכסי ,תילאיצנטופש ליעפ "יבול" תמקהל
 םאה .רתוי םיבוט חילצהל וייוכיס ,םלוכ
 ,םלוכב אל םא ,םירקמה תיברמבש איה הביסה
 ?תיפוסה האצותה תא חוקלה "לכוא"
 .יפוסה ריחמה תא םלשמש הז אוה ירה

 ותוסח קינעמ היסא תיב

 דימת) ךורע ןחלוש ביבס ,היסא תיבב ונסנכתה

 יבר תרדסב ןושארה .תראפתל (רתוי דדועמ

 םישנא תכרעמ םייקתש ןויעה ימיו חישה
 .הנשה ךלהמב ,םוקמב םיבשחמו

 -גיבא ;תניב תרבחמ ןותבג הניד :םיחכונה
 ;םיבשחמ עדימ לקד לאגי ;בושממ רגניטול רוד

 ןליאו ןידול לאפר ;םיבשחמ םיִתַמ לגשרה ימע
 ררטסיאמ ינק יקימ ;הטאד לורטנוקמ ןונבל
 ,סכמ החמומו ןטפשמ ,דלפנורק דוהאו סקינ
 לש גציימ ךתח .שיגא סכמה-ילימע תרבח שיא
 לומ םוי ידמ טעמכ דדומתהל םיצלאנה םימרוג
 .רחסמהו היישעתה דרשמ ,סכמה תונוטלש

 יזוורבה וצה

 הרשיב ומצע סוניכה םויבש ,רבדה ינוריא
 לע םיבשחמו םישנא ןועובש תורתוכמ תרתוכ
 לכ לע :ףנעה לע הלטוהש השדח הנקת
 גווס תחת לפונה דויצ לש אובי-חולשמ
 דחוימ רושיא לבקל שי ,םסרופמה 0
 "עמה תועמשמה .רחסמהו היישעתה דרשממ
 תומושרב םסרופש ,שדחה וצה לש תיש
 איה ,יארחאה רשה ,ןורש לאירא תמיתחב
 ,םעפ רחא םעפ םיבשחמה ינאובי "רוטריט"
 -עהל ךמסומהמ דחוימ רושיא ותוא לבקל ידכ
 ל"כנמס ,רוא יבא רמ ,הלאכש םירושיא קינ
 .הקינורטקלאה ףנעל רחסמהו היישעתה דרשמ

 היינפ ?שדחה וצה תאצוהל עקרה היה המ
 -עתה דרשמ לא תרושקתה דרשמ לש המימת
 ,םימדומ לש אובי ליבגהל רחסמהו הייש
 שומישל ,דושמה ידי לע םיושואמ םניאש
 תיטפשמה הקלחמה .תיצראה םינופלטה תשרב
 האצמו ,קודבל הזרדזה ס"מתה דרשמ לש
 ףיעס תחת סכמה תונקתב םיגווסמ םימדומש
 .שדחה וצה תא ליטהל הרהימ זא וא .'וגו 3
 לכש דימ םילגמ ויה ,טעמ קודבל וחרט ול
 ...הז ףיעס תחת םילפונ םיבשחמה ירצומ
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 םיקסועה סכמה ינכוסל עדונ שדחה וצה לע
 ררבל וסינ םה ,םימהדנ .רקובב ינש םויב אשונב
 אל הלה .רוא יבא רמ ,יארחאה םע אשונה תא
 םישנא ןועובש .רבודמה המב וליפא עדי
 םוי ותואב רבכו ,העידיה תא סיפדה םיבשחמו
 ןיידע אוה ,בגא ,תומושרב ...ירטה וצה לטוב
 "תהל אל הארוה ולביק סכמה תונחת .עיפומ
 .וילא סחיי

 "םיבנג תוברת םירצרי ךנאל

 ,לפא ינאובי ,םיבשחמ עדי שיא ,לקד לאגי
 םעט לכ ןיא .תונכות אבייל הלדח עדי" :ריהצמ
 -כות וליפאו תויכוניח תוינכות ,םיקחשמ אבייל
 -מהמ לופכ לארשיב ריחמה רשאכ תויקסע תונ
 הנכות לע סכמ .חירבהל לק ךכ לכו ל"וחב ריח
 .הב דומעל לוכי וניא רוביצהש הריזג וז -
 סמהש איה סכמה לש דוסיה תוחנהמ תחא םאו
 החנה יהוז ,לארשיב רוצייה לע ןגמ הובגה
 קושל רצייל םעט לכ ןיא ןיכש ,הדוסי תוטשבש
 רתוי הברה ליעיו לוזו ,הלא תונכות ןטקה
 ".ל"וחמ ןאבייל

 ףרטצמ ,בושמ שיא ,רגניטול רודגיבא םג
 הדיחיה תכמסומה הגיצנה איה בושמ" :ותעדל
 תומכ תא תוושהל ןיא .לארשיב טפוסורקימ לש
 לע תרכמנה ,העודיה הרבחה תרצותמ תונכותה
 תאצמנה תונכות לש המוצעה תומכל ,ונידי
 ".םיקיתעמ םלוכ ,םיחירבמ םלוכ .לארשיב
 דירוהל הייטנ תמייק ,ףיסומ אוה ,ב"הראב
 אל םישנאש ידכ ףדמה תונכות יריחמ תא דואמ
 םיריחמב תורכמנ יללכ שומישל תונכות .ומרי
 ,דרשמה לועייל תונכות דוחייב .דואמ םילוז
 תונכות תורכמנ לארשיב .םיטקיורפ לוהינל
 אללו סחי לכ אלל ,דואמ םיהובג םיריחמב הלא
 יקימ םעוז "?עבונ הז לכ הממ" ".הקדצה לכ
 ,בר רושכימ לש תינאובי ,סקינורטסיא שיא ,ינק
 הצור והשימ םאה" .מ"בית תונכותו דויצ
 "?םלועה ראשמ הנידמה תא לרטנל

 וכיהו הנטק היעב רותפל ּוסינ
 םלוכ תא

 לע יוסימה תלטהל עקרה תא רזחשמש ימ
 הרוטפ הנכות התיה רשאכ יכ רמוא ,הנכות

 ₪ םישנא
 םיבשחוו

 הרבחב ןויסינ היה ,דבלב הנשכ ינפל ,סכממ

 םיירפניימ תנכות יריחממ קלח "םלגל" תמיוסמ
 לע הלעש ,סכמה .הנכותה ריחמ ךותל הרקי

 תא ליטהו המלובל טילחה ,העפותה תובקע
 .לארשיל תאכוימה הנכותה ללכ לע סכמה

 גוויס לכ ןיא .תועט ,החילס ? הנכות לע סכמ
 סכמ-טרפ םייק אל" .סכמה תונקתב הנכותל
 .שיגא שיא ,דלפנורק דוהא רמוא ",הנכותל
 -קתה לע ,ןוטילקתה לע ,הידמה לע אוה סכמה
 לע -- ליבקמבו יטנגמה טרסה לע וא טיל
 וז הרורצ הרצ .הוולינה יתורפסה דועיתה
 -מלו ,םיבר םיילאסקודאראפ םיבצמל תמרוג
 איה םאה ?הנכות יהמ" ןונגסב םירזומ םיקבא
 "?טרס וא ןוטילקת איה םאה ?רפס

 ,הנכותל םיאתמ גוויס ףוסבל עבקיי םא םג
 - ש ןוויכ .חיעבה רתפית אל ןיידע

 לע סכמ ןיא םלועב הנידמ ףאב
 ! הנכות

 סכמה יאשונ תא רידסמה ,ימלועה 0/11 ןוגרא
 -דח הצלמהב עבק ,תונושה תונידמה ןיב
 בור .םיסממ תונכות 'רוטפל שיש תיעמשמ
 .הצלמהב וכמת ןוגואב תורבחה תונידמה
 .ילוא הדיחיה .הדגנתה ליזרב

 תונידמ לכבש ,ףיסוהל דוע שי הז אשונב
 הרבח לארשי םגש ,ףתושמה יפוריאה קושה
 .תונכות לע סכמ לטבל םינויד םיכרענ ,וב
 .ינויגה

 ?ץמאמה לכ הווש ,תוחפל תיפסכ ,םאה
 -ימל םירוטפמ םינהנה ירהו ?הדריטה לכ הווש
 חוקלה .םילודגה םיפוגה ,דימתכ ,םה םהינ
 ,ונממ .לבוסה אוה ,ורקימה בשחמ לעב ,ןטקה
 לעייתהל םיפצמ ינוניבהו ןטקה לעפמה להנממ
 .ךוסחלו

 םירשע ינפל ובתכנ תונקתה
 הנש

 ,ךא .םעפל םעפמ ןכדועמ סכמה תונקת רפס
 דוביע תונוכמ") םיבשחמב תוקסועה תונקתה
 .ונכדוע אל זאמו ,1964 תנשב ובתכנ ("םינותנ
 "בשחמ" ומשש רצומה רואיתב יכ רבדה הנושמ
 .םימעפ המכו המכ "תינכות" חנומה עיפומ
 ולשמ גוויס לכ רומאכ ןיא ,הנכותל ,תינכותל
 ןכדעתהל הדמע גוויסה תלבט .הלא תונקתב
 לכ תא דָחַאל ןיינועמ היה סכמה .םייתנש ינפל
 םולשת תכרעהו דחא גוויס תחת ףנעה יטירפ
 .תונכותו יפקיה דויצ ,םהיקלח ,םיבשחמ :דחא
 .ןיידע השענ אל רבדה

 קבאמב וחתפי יכ הרבח וא םדא ,דועו
 תויחנההמ קלח יכ תולגל םילולע ,יטפשמ
 ףנע לע סכמו יוסימ יבגל תומייקה תוימינפה

 ידיקפ ןיב !קוחב ללכ ןגועמ וניא םיבשחמה
 תורדגהל רשאב ידימת לופריע ררוש סכמה
 יטירפ םתוא .הנכותו דויצ יטירפ לש תוקיודמה
 ץחלה תדימ יפל ,םינוש םיגוויסל םילפונ דויצ
 .סכמה לימע לש ונורשכ תדימ וא

 תא ומצע לע ףנעב והשלכ םרוג חקיי םאה
 היהת המ ?הז קבאמב חותפל ינושחנה דיקפתה
 ?קבאמה תירחא

 תא קיספהל ןיינועמ היה רגניטול רודגיבא
 יהמ דימתלו תחא רידגהל" :םידשה לוחמ
 הידמה םשב התונכל קיספהל .הנכותה תוהמ
 ".תאצמנ איה וילעש

 הנכות רדגות םא םג" :ריהזמ דלפנורק דוהא
 -וטלשה ידיב יכ רוכזל שי ןיידע ,דימתלו תחא
 ותוא לע םלשל שי המכ עובקל תוכמסה תונ
 םיגרדה תוברועמ אלל ,הזכש קבאמ !ףיעס
 ףנעה ירכועב תויהל לולע ,םיעבוקה 8
 ".ולוכ

 ?םיבשחמב ןיִבָמ סכמה םאה

 לדבהה תא סכמ שיאל ריבסהל יתצלאנ םעפ"
 לאגי רכזנ ",היזיוולט גצמ ןיבל בשחמ גצמ ןיב
 .עדי שיא ,לקד

 ןיא" .ינק יקימ עבוק ",םיקתונמ םה יתעדל"
 ,דומלל ללכ םילגוסמ םניא ילואו ,םידמול םה
 ,הבר תוחמתה םיבייחמה ,בושחימה יאשונ תא
 ."םהילא רושקה לכו

 םישנא תכרעמ תכמות ובש ןויער ינק יקימל
 זכורמב םנימזהל שי" :םלש בלב םיבשחמו
 ךרדבו ,דועו א"ליא סנכל ,ןויע ימיל ,תוכורעתל
 תא ,םילכה תא םהל ריבסהל רתויב תסמונמה

 .רישכמל רישכמ ןיב םילדבהה תא ,םימושייה
 -עתה דרשמ ישנא תא םג ןימזהל שי ,ליבקמב
 םויה עוריא ומכ עוריאש ידכ רחסמהו הייש
 ".הנשיי אל (יזוורבה וצה)

 םימיכסמ םניא ןותבג הנידו דלפנורק דוהא
 -עתמו םירמול סכמה ישנא" :ינק לש ותעד םע
 -יבמ םהו עוצקמל םיפרטצמ םיסדנהמ .םינכד
 -גיבאו ".אשונה םע דדומתהל ידכ קיפסמ םינ
 וחמתיו ודמלי םא םג" :עירתמ רגניטול רוד
 םייתנש לכב ירה -- וב וטלשיו םיוסמ אשונב
 טולשל ידכ .םיבשחמה ףנעב רוד שדחתמ

 ."יתימא ןמז"ב וב תוחמתהל שי ,הכלהכ אשונב
 איה ,ןמזה ךשמב יהשלכ הנקת הנושת םא םג
 ".רצק ןמז רובעכ תרתוימ תויהל הלולע

 -רעמו םילכ דוחיא תמגמל םידע ונא םויכ"
 שמשל לוכי יסיפ בשחמ .רודגיבא דיעמ ",תוכ
 -יבל םגו םייקסע םיעוציבל םג ,םיקחשמל םג
 ןגוה הז ןיא .הרקבלו תודידמל ,םייעדמ םיעוצ
 -  רודיב ילככ םיישיא םיבשחמ גווסל
 המ ?רודיבב ער המו :םיפיסומ ונאו ".ךפיהלו
 םאה ?רתוי םילוז םיישיא םיבשחמב ער רבכ

 5 5ור 7 ₪0 רו)
 ג שמשל לוכי בשחמש הדבועה |

 םיריעצמ ותוא עונמל הכירצ |

 ? םיהובגה םיסכמה

 -  הנקסמה |
 תודגאתה

 יבול תמקה

 פלכ תונפהל ךירצ קבאמה תא
 קתה תעיבק לע םינוממה םירשהו
 תא םשייל ודיקפתש ,סכמה יפלכ
 וכי דחא סומלוק ףניהב .םיאנירמה
 וא/ו םיבשחמ לע היינקה יסמ תא
 תוינוכמ יבגל רבכ השענש יפכ
 ...ואידיו

 ונחנא .תרדוסמו תנגרואמ הרוצב תונפל שי
 תוחפל קזח היהיש יבול .ונלשמ יבולל םיקוקז
 .תסנכב יתיישעתה יבולהו יאלקחה יבולה ומכ
 תויהל הכירצ קבאמב ךרדה ינבאמ תחא ,ןבומכ
 .היישעתכ -- הנכותה תיישעתב האלמה הרכהה

 סכמה לש תילכלכה הדיחיל תונפל ןתינ"
 הכורכה הרישיה .תלעותב םענכשל תוסנלו
 לש ישפוח אוביבו לארשיל םיבשחמ תאבהב
 אשונב תוחפל) םירבודמה םימוכסה םא .הנכות
 -שהל םייושע םה -- םיהובג םניא (הנכותה
 -ידמב טלחומ יונישל ,ומשל קבאמ םלוא .ענכת
 ",תוינידמה יעבוק יפלכ תונפהל ךירצ ,תוינ
 .דלפנורק דוהא םכסמ"עבוק

 .ןבומכ ,םימיכסמ ונאו
 תשקבמ ישיא םיבשחמו םישנא תכרעמ

 בר יפתתשמ לכל ןיזגמה יפד לעמ תודוהל
 . היסא תיב ,חראמה תיִּבלְו חישה
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 תא ךופהל הסנת מבי יכ רבוס ,הצובקב עדלמה
 םלוא ,'86 ךלהמב םישמתשמ-בר בשחמל יסיפ
 .יט.יא תויעב אולמ תא רותפתש ינפל אל

 הפוצ ,יסיפ בשחמ לש 370 תואסרגל המודב
 רבכ -- .יט.יא רובע תומוד תואסרג סני'ג
 ,ותעדל ,הלא ויהי .הבורקה הנשה תיצחמב
 .3707ו 41/36 תואסרג

 ,שדח יסיפ

 בשחמ לע זירכהל הדמע מבי יכ ןימאמ סני'ג
 ןמ הענמנ םלוא ,הלא םישדוחב רבכ 2 יסיפ
 .יט.יאב הכרכנש תויעבה תרדס בקע הזרכהה
 יט-סקא תאו 2 יסיפ תא ,חוטב אוה ,גיצת מבי
 .הנשה ףוס דע ,2

 םיקזבמ

 ידכ הינמרג ברעמל םיצעוי הרשע החלש מבי...

 :האצותה .4361 תוכרעמב תויעבה תא ןחבאל
 ןה תויעבהש םתעדב םידוחא םיצעויה תרשע

 תומישמל ינימרפוסכ רדגומה ,בשחמה קווישב
 היגולונכטל תורושק ןניאו ,תויסדנהו תויעדמ
 .ולש

3 
| 

/ \ 

 4 םישנא
 םיּבשחונו

 .רזייל תיגולונכטב השדח םיפד תספדמ...
 דויצב תוזרכה םג ללוכ "תוזרכהה שדוח"

 תספדמ איהש 3820 מבי תא הגיצמ מבי .יפקיה
 תזרכומ תספדמה .רזייל תייגולונכטב םיפד
 857 אצ%פ הלעפהה תוכרעמל הז בלשב

 יבשחמל תוימוקמ תרושקת תותשרלו
 סוברוק תרצותמו מבי תרצותמ
 בג לע הקדל םיפד 20 דע תספדה תרשפאמ
 תספדה ;ףדה ידיצ ינשמ הספדה ;םידדוב םיפד
 .דועו תונומת לש תוכיא

 יטילקת תחפשמב םישדח םיטילקת יננוכ...
 ובג עצומה ןוסחיאה רשוכ .0
 ילופכ םיטילקתה .םיליגרה םימגדהמ
 םיתב (! ) דראילימ השימח דע םינסחאמ
 ומייקה תונכותה תא םימאות םישדחה םיטיל
 יב לצנל ידכו 3380 תחפשמל
 יז הרבחה העיצמ ,םיטילקתה לש
 .םיבחרומ ((א('ו1)

 האצותכ תותחופ ןניא 41 ימגד תוריכמ...

 לע םיחווידהו בשחמה תקפסאב םירוחיאהמ

 . מבי תנעוט ,חישקה טילקתב תולקת



 ....\\ש יתומה :

 ו
 ה תומייק לפאב /% תזורחמה הנתשמב בצוהש ותה קדבנ 19071 185 םיטפשמב ] | | [ )

 שומישה .1וז אא (6) רוטהו \ז \ּא(1 ) הארוהב ה -שהה תואצותל םאתהב ,המיאתמ תופעתסה תרצויה 1: תועצמאב
 .האבה תינכתב "1" ותה יוהז .:אזג הארוהה תא ליעפת 0 טפשמל תופעתסה .האוו

 : הז" 6% ספאל ידכ הז הרקמב השורדה ,א/!א הארוהה תא ליעפת ,24 הנתשמב
 או .םינתשמה תא

 קש ' סיפדהל ןבומכ ןתינ .ןרקאה לע םירפסמ ונגצה ל"נה תינכתב
 9 ; 4 .תספדמב הלא םירפסמ

 ו םיכרדה תונוש םהב םיבשחמ לש םיבר םימגד םיצופנ םויכ
 שד 5 0 בשחמל םגו םיצופנה םימגדל סחייתא ינא .תספדמל טלפ תיינפהל
 ה .(ללמה ןהו תונכותה ןה) ירמאמ לש תוטויטה תובתכנ וילע

 .שז אותו = א תפסוה ידי לע תספדמל טלפ תונפהל ןתינ םיבר םיישיא םיבשחמב
 5 0 ירמאממ דחאב ידי לע רבסוה אשונהו ,הספדהה תארוהל 1. תואה
 6 .150 הרושב ו.א1א1-ב א1א1 הארוהה תא ףילחהל שי .םימדוקה

 :5 רול "ושש הארוהה רחאל תספדמל טלפה הנפוי וימאותו וימגד לע 2 לפאב
 םנח א הארוהה תללכה .תינכתה ףוגב טפשמ ךותב וא הרישי הדוקפכ א
 קו :םיטפשמה תפסוה ידי לע עצבתת ,וכ08 תוחכונ אלל תינכתה ףוגב

 [שך ₪8 = <- * 15 91

 ו 5 |65 0 |

 ן> ן = ₪ האמ נ ) 5 זאשא ןקד ₪8 = דאאי .הספדהה םותב ןרקאל טלפה תא ריזחהל דעונ 165 טפשמ
 ו 61881. כ תארוה םג לולכל שי ,008 תוחכונב ,2 לפאב

 1065 ק61אז : קאנאז 15 אוא ₪ 611 84) "קחו"
 ו 165 אואד 6 (4) 0" יבש בקעי

 ו | ה . 1 8 8 הז טפשמ .11סאו₪ םדקמב 81א1  הארוהה תא ביצהל ןתינ םירחאבו וניה רמאמה .(ילארשיה סיפה לעפמ לש) וטולב טעמ עשעתשנ םעפה

 שלל ל ךשמהב שמשי הז הנתשמ .א ירפסמה הנתשמב ! ךרעה תא ביצמ ."קיסייב תפשב תנכתל דציכ" הרדיסב ףסונ רמאמ
 ל ל 0 רפסמ וא) ירקמ רפסמ "תפלושה" אא היצקנופה לש הנתשמכ :תודחא תוינכת רבחל הסננ ונא

 ל הת המ , | םאתהבו ,םינוש םיבשחמב היצקנופב םייוניש ונכתי .("ירקמ-ומכ" .וטול ספוט יולימל תירקמ םירפסמ תרדס תספדה .1
 ,גפ6 האש גאו 6 ו . הר 0 תעצבתמה ברל וטולה ספוטל םיאתמה טמרופב םיירקמה 0 תגצה .2

 ל 2 2 ו וטול-'רפסמ . . .לבוקמה

 ו ור לליל : םירפסמה תא תללוחמה הארוה ףיסוהל שי םינוש םיבשחמב .םירפסמה תשש לכ לש ןוכנ שוחינל תורבתסהה בושיח 3
 ו 50  םנא א(30ו .אאשס ןוגכ םיירקמה לרוגב ולעיש םירפסמה תא ונל ןתתש תינכת רבחל הסננ אל

 וקבמ האנאז ב םש תא ללוכה ,ןרקאה לע תזורחמ עובק גיצמ 20 רפסמ טפשמ ...האבה הלרגהב
 וש ו יש 80 \(שז 8 = אפ ופ) יות תועצמאב תושעהל תנתינ וק תועצמאב תרתוכה תשגדה ,תינכתה
 (260 ץאנאז יג ל ל תאז תאו ,האבה הרושב ,המיאתמ תזורחמ תגצה ידי לע וא הרקב

 0 נו זס .הרוש לש גולידל םרוג 40 רפסמ טפשמ .30 רפסמ טפשמ עצבמ וטול ירפסמ
 1290 טזאפ (פ) 5 - = 8

 10 ו ₪ 10 אשאז ז

 1 40 הס ז = 1 0 םירכומ) םירפסוממ םינתשמ 40 לש האצקה תעצבתמ 50 טפשמב 0 -- :
 וע טז88 וכמו עזאפ (7) ו ו שא רחביש םירפסמה תא ביצנ הלא םינתשמב .(..."םיניוצמ" םינתשמכ םג י 1 ו

 1340 אזאפ ו טזגפ (ל) לכ קהזאז 608% (4);יקק8א0י: ספא ןרקאל הרוח .וטולה ספוט יולימ םשל בשחמה -- ו 0 , .

 :במ0 תנאז ייבוש" 0 תפסונ המישרל '1/ ץחלל האלול תינכתב תמייק ,םייארקא םירפסמ 6-ב רוחבל שיו ליאוה -- ה
 גל0 אשזטאא | 190 1 25 = י1י זחשא שא האלולה .ההזה בושיחה בלש לע םימעפ 6 תרזוחה (1.00 -- ז"'עלב) 40  קמנווז
 0 א הנתשמב ירקמה רפסמה תבצה .130-ו 60 םיטפשמה ןיב היוצמ ב

 ו רטא טלפה ןוסחאל תוכוהכ תבל תוצקהל שי םדחאםימתרב = | תת לטרצק "דמי עצבתמןכלםרוקרשאב אשטפשמבתשמ | ₪ 07110
 2 5 ו הד ,תיל א איה הארוהה :"הריגס* רחאל תספדמל הנפוי םרטב (ואד ם058) םלשל ךפוהו 90 טפשמב 40-ב לפכומה רקמה 90 \םז 8 = 3% 40 + 1

 םישקבתמ ?א ילעב) 1140 רפסמ טפשמב תנתינ ךכל המגוד .ריב 15 סי6א אא ./\"ב בצוי 100 שז 2 =  ןאז (8)

 .(תינכתל 1:.1-ה תא בישהל 16 אד הליחתמה האלולב תעצבתמ ,ןרקאה לע ורחבנש םירפסמה תגצה ל
 5 0 לודג וכרע םא קרו ,קדבנ 0 םינתשמהמ דחא לכ .140 טפשמב - תת

 היכז ייוכיס בושיח ל םיבשחמה ילעב בורש חינמ ינא , ו א ו 10 ל ד , 0 ד קאזאז ז
 . שש 00 2 , ו ךכ תינכתה תא בסהל ולכויו םהיבשחמ עיפות 1 שיקי םא .שמתשמה תנווכ תקדבנ 200 -- 170 םיטפשמב 160 אשאז ז

 וטולה לש ירוקמה ספוטה לש הזל המוד טמרופ גיצהל ןתינ דציכ חולמ ותה "תאירק" .םויסל איבת ,רחא ות לכ תשקה .תפסונ המישר ₪ 7

 םירפסמ 6 תפילשל תורבתסהה תא בשחל תרשפאמ האבה תינכתה 7% ?ילארשיה םיאתמה ותה .01 25 איה הארוההו 180 הרושב תעצבתמ ,םידילקה 190  ן> 25 = ין זאשא םטא
 ונלצא לבוקמה וטולל טעמ המוד הזו םירפסמ א ךותמ םימיוסמ ןמסה תא איבהל איה עובק ספוטב הספדה עצבל תלבוקמה ךרדה .75-ב בצומ 200 םאפ

 הניה 40 ךותמ םירפסמ 6 תריחבל תורבתסהה בושיח תינבח החיכשה הארוהה .המיאתמ הארוה תועצמאב המיאתמה הדומעל ךרדב איה החיכשה הארוהה .וז הארוה תמייק םימגדה לכב אל ךא ?הדועי תא תינכתה תעצבמ דציכ
 קלחב 081:1.0וא-ל םורגל לולע הזכ בושיח) .40((/401-.61%6) .דבת םנש שם לדג קלחב ההז הריבחתו דא ₪ ץאואז הניה :היהי תינכתבש הז תא ףילחיש טפשמהו .ואא 5 ללכ טפשמל טפשמ ןיב .200-ב תמייתסמו 10 טפשמב הליחתמ תינכתה

 ןכל .(40: לש ירפסמה וכרע בושיח תעב) םיישיאה םיבשחמהמ 0 תשש תודחוימ תוארוה תומייק ,ןרקאה לע ןמסה תענהל 80 1. ד 78-ואא ו לכוי ,תינכתל ףיסוהל הצריש ימו ,םיפסונ םיטפשמ 9 ףיסוהל ןתינ
 ודגב סינותנה "םוצמיצ" רחאל בושיחה עצבתו ו ו לע הלא תוארוה לש ןנורתי .אואד ₪71 ץאואד אד ףיסוהל יוצר זאו ,ותה תשקהל בשחמה "ןיתמי" אל םינוש םימגדב .וז הדבוע לצנל

 ) םירפסמה רפסמ אוה םהמ דחאש ו ודב ריינה ענ תספדמב) הלעמ יפלכ םג ןתועצמאב ןמסה תא עינהל :ףסונ טפשמ תינכתל תועצמאב תומדוק תויראשמ ןרקאה לש "יוקינ" עצבמ 10 טפשמ

 ; א .י .(דחא ןוויכב קר ללכ 185 ו 25 -*"דוואא 60170 0 ₪61.8-ב הארוהה תא ףילחהל שי םימיוסמ םיבשחמב .1016 הארוהה
 םיפשחונו ל 2 7 66+  םישנא -



 וו ט'''' צצצצצשצשאשש

 קש רקס
 גווסמ ןופלא /סיבשחמו סישנא

 םיבשחמ יריחמ רקס לארשיּביהכפלתה פיה רחל
 ךתרבחל סימיאתמה םיגוויסה לכ ןמס אנא 1

 . ף 7 רך ה דו ך | 0 .ךתרבח ידי לע תוגצוימה תורבחה תומש תא ודיל סושר סיאתמ גוויס לכב 2

₪ [ 
 04-663353 .לט הפלה ,םיבשחמ ןולח :תוליעפ גוס < ו 9

 - כ 5 ו ל ו ד ו לש 2 י . חרמוח ירצומ קוויש [

 . הנכות ירצומ קוויש | ]|

 לא 2 לפא 100+  ובנייר לטיגיר 100 "רבבללרה לטל גלה הנכות חותיפ | |

 (ןנוכ ללוכ) (ב"מ 10 טללקת ללוכ) (םלבנבהכ 2 ללוכ) .....תוריש תכשל | |
 ינכט תוריש

 1 ,0 2 ,0 1 ,0 בשחמ ב
 11,000 1,000 50 תספדמ .. ךייצ/רחא

 547 ,0 925,000 925,0 100 תספדמ :בשחמ גוס =

 70 0 0 קורל גצמ 0
 - 200,000 2,000 תדלקמ 0%
 ו ה דרקפ טלויה

 64 רודומוק א םורטקפס *ק 48 םורטקפס 0 ד ..זורוב כ ם
 20 ,00 2,000 10 בשחמ 2 2 7 ה | |

 900 1,000 6,000 ןנוכ ל -
 ,.,00 יתיב לתלב לוקמשר ...יזכרמ בשחמ 9
 2,000 - 2 ה בשחמ ינימ 3
 0 0 1000 קחשמ תוטומ ה ן-2
 125,000 - וינס קורי גצמ 0 =
 300,000 - ולנס עבצ גצמ .. תספדמ /ףוסמ -
 ל טלפ/טלק (] =

 מ"עמ םיללוכ םנלא םלרלחמה * 0 =| '
 .. שמושמ דויצ [ ] == |

 + האח * | /
 03-246606 ,לט בלבא לת ,םלבשחמ ינמ תובשייתח/תואלקח ( 2 וו

 14 הינב

 64 רודומוק לורטקא 00 הרטל ₪ |-=-| 0 "7
 0 10 בשחמ 6 . \

 259 ,0 20,000 ונוכ / הרובעת
 2,020 000 להגשה -  - |[ יו תואנולמ/תוריית []

 ..חתישעת

 0 = לפס קצק למ - |[ חאופר
 9 = לב בש ה - | ₪ ךוניח

 :חנכות תליבח גוט <

 מ"עמ םיללוכ םניא םלרלחמה 7 7 - רווחה בם. ו סיגותנ דוביע

 תיעוצקמ/תידרשמ 3

 ,..ווגוויוסווירי'" תיעדמ /תיסדנה

 03-230648 , ......תילוחינ [)
 לט ביבא לת טנופרהרה 888 וו תירחסמ [-

 64 ןוגארד 7 א 000000 0/0 וו "ור... 7
2,000 20 

 2,000 0 00 ל היספת טפוטה אלממ סש
 יתיב 4 7 ,הרבחה םש
 10 רקמשר חר :תבותכ

 1000 0 קחשמ תוטומ ריע
 3200 150,000 וינס קורל :גצמ ד"ת

 ל 0 וינס עבצ גצמ ןופלט
 0 150,000 לנורכנלסא םדומ םידבוע 'סמ : 20000 טוטרש תלבט סמ ל .ל"כנמ

 .₪ מ"עמ םיללוכ םנלא םלרלחמה *

 60016 ₪ (>סוחקטזסזפ -- וע66%!ץש הסטעפקהקסז 8, 8826 ןיזגמהו תושדחו : ו 1 . ; י ה ןועובש -- מ"עב (תוקפה) םיבשחמו םישנא
 ! 7 3 וע 61 332. |5780), 10: 8 05-2844388 .למ ,61352 א"ת 35325 ד"ת ,64168 א"ת 5 הנאמ 'חר

 29 2 םישנא >>

 םיבשחונו
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 .םירלודב םיריחמה*

 03-217256 .לט בלבא לת ,ןארידת

 263,500 64 רודומוק בשחמ

 200 ןנוכ
 57,000 לוקמשר
 220,000 80 תספדמ

 0-00 קחשמ טומ

 132,000 הדלרולפ קורלי גצמ
 00 ולנס עבצ בצמ

 מ"עמ םיללוכ םירלחמה *

 03-886595 .לט ןולוח ,הקלנורטקלא םלבשחמ

 16 רודומוק *4 רודומוק 64 רודומוק
 5 247 *"ש< 0 בשחמ

 2141 21 *"ש 0 ןנוכ
 1 לולכ לוקמשר
 12 קחשמ תידל
 ּ<9 םדומ

 1359 קינוק קורי גצמ
 417 וינס לנועבצ גצמ

 527  תומאתומ תוספדמ

 סקא-סא אשלנ רודומוק
10 

 לולכ
 לולכ

 לולכ

 םיבשחמ רקס

 םישמושמ
 םיריחמ חווט בשחמ

 200 -- 0 'ק 32 ןוגארד
 300-- 0 'ק 64 ןוגארד
 150 -- 0 'ק 48 םורטקפס
 200-- 0 טנמורטסניא ססכט
 300-- 0 17731 פראש
 240-- 0 64 רודומוק
 60-- 0 20 קיו
 250-- 0 400 יראטא
 150-- 0 1! רוספורפורקימ
 100-- 0 רולוק יני'ג
 380-- 0 1! לפא

 ₪ םישנא
 םיבשחונו

 - ו וו שש או טסט ''''' הווה

 ךיריק חת

 ...לע תעדל תיצרש המ לכ

 ריפוס האל

 תבשחוממ היגולורטסא
 ןא

 הנכותה
 יעו םתאיצמב בשחמה לע תולטומה תוירקיעה תומישמה יתש

 :םה רגלש םייגולורטסאה םינותנה לש םדוב

 ,םיתבה לש סמוקימ תא םיעבוקה םייטאמתמ םיבושיח +

 עגרב םהיניב תורצונה תויוזהו תכלהריבכוכ ,חריה ,שמשה

 .ןנתדיל

 בצמל םאתהב בשחמה לש םינותנה רגאממ םיטסכט תפילש +

 לש ודיתעו ריתונוכת תא ראתמ טסכטה רשאכ ,ןותנה םיבכוכה

 .הפמה לעב

 תעדה ץח םניה היגולורטסאה בושחימב ץראב םיטלובהמ םיינש
 םיבשחוממ םייגולורטסא תוח"וד תורכומ ולא רורבח .טיילורטסאו

 .שרוד לכל
 תקסועה ,א"תב רטנס-ףוגנזידב תעדה ץח לש םדרשמב יתרקיב

 הרבחה לש גולורטסאה וניהש ןמרה ינדב יתשגפו דיתעה יוזיחב
 הרבחל ."תעדה ץח"ב יצחו הנשכ םהמ ,םינש 7-כ הז םוחתב לעופהו
 תורישי בשחוממה יגולורטסאה ח"ודה תא םילבקמה םיעובק תוחוקל
 .'וכו הנש ,שדוח רובע יוזיח ח"וד לבקל ןתינ .םתיבל

 .תעדהץח |
 עובש לכב -ייא יגולורטסא יוזיח

 !יצראה םייונמה לעפמ -- תעדה ץחל המישרמ החלצה

 סכחותמ שומיע ךות תונמיהמו תוניחא
 .הינולורססאה לש סייתרוסמה סילכב
 םהייח יווהמ קלחל חעדה ץח תא םיכפוה

 . .ס'בר םילארשי לש
 ,ןרעי כי סירכסהב ךל | ןוחטכ ךל קינעמ טרופמהו דומעה יוזיחה
 וב הנלבפתח ןכ וב סינוכיסמ עזמהל ךחקוכיב רחוי בר
 ןתוחמאתה רועוע = הבוסה הרוצב םייוכיסו תויוומדחה לצוקו

 םייששנא

 ו
 750 סקאו בשחמינימ לע םייתנשכ ךשמב הדּּוע תילרוגה הנכותה

 םע ףותישב ןמרה ינד י"ע התשענ חותינהו ןונכיתה תדובע .לטיגיד לש
 דבועו תמא ןמזב החמתמ הז הנכות תיב .צ"לשארב 1161 הנכותה תיב
 .ןוחטבה תכרעמ םע

 םינותנ חתנל תלגוסמה הנכות ,ןיידע ,תמייק אלש הדבועה רואל
 הלאשה תלאשנ היגולורטסאה אשונב (תיתוכאלמ היצנגילטניא)
 שיאל ותלעות המ ?בשחמהמ קפומה ח"ודה ןימא המכ דע ,אופיא
 ?טוידהה

 :ףיסומו "תונכסו תויונמרזה יוזיח ןתונ ח"ורה" :הנוע ןמרה ינד
 תואצות תעדל ידכב דיתעה יבגל עדימ תתל דעונ יגולורטסא יוזיח"
 ."תושעל םהילע המ טילחהלו וז הפוקתב ושעייש םידעצ ינימ לכ לש
 :חוקל לש םייסיסב םינותנ לבקמ בשחמה" :המצע הנכותה יבגלו
 בשוחמ וליא םינותנ י"פעו הדיל םוקמו הדיל תעש ,הדיל ךיראת
 .גולורטסאה תדובע תא בשחמה הקחמ תאזב -- ישיאה פוקסורוהה
 תמייק) תוכורקה םינשה לש םיבכוכ תוחול לש רגאמ םייק הנכותב
 תקדוכו תירקיעה הנכותה תלעופ דוביע םיעצבמשכו (ןוכדיע תורשפא
 םיימסוקה םיכרעמה תא תאצומ ,תיזחתה תופוקת תא חוקלה יבגל
 בשחמב םייק ףוריצ לכל .םידעומה תא ןכ-ומכו תישיאה הפמל סחיב
 ח"ודה .האצותה תא סיפדמ בשחמה רישי ןפואבו םילילמת לש רגאמ

 :יוזיח תומר שולשמ בכרומ

 .חווט תוכורא תוכלשה םע תובושח תויזחת *
 .םיעוראה תושחרתה תעב תובישחה תמר א
 .תוימוימוי תודונת א

 ,ףיסומ אוה ,"בגאו .יגולונורכ ןפואב קלח לכב תוספדומ תואצותה
 ."יוזיחב החלצה יזוחא 85 םימייק"

 .הנכותהו בשחמה לע ןאכ דע
 ע "ישונאה עגמה" יבגל המו

 ! בשחוממה

 ח"ודה תלבק רחאל חוקלה ם

 "נישה .יעיברה בלשה והז תעכו םייוניש ןמזה לכ תרבוע הנכותה

 | היהי ךכמו רמוחה תנבהב תוחוקלה לע ולקיי ,ןמרה ינד רמוא ,םייו

 .רתוי ליעי ח"ודה

 חחושמ ,תובתכתה ךרדב תוחוקל סע עגמב קסוע ינא" :ןמרה הנוע

 ו םישגפמ םייקמ ,תינופלט םמע

 טרפ תאז לכ .ם ויזחתו םייגולורטסא םירמאמ ליכמה
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 םיבשחובו



 | ננו 1מ000 |

 ךיי:ק:ח.ת

 הנכותה ,דבלב בשחוממ דיתע יוזיחב תקסועה תעדה ץח תמועל . ך ך
 .םייחה לכל לאיצנטופו תוישיאה פוקסורוהב תקסוע טיילורטסא לש ]

 הדוהיו היבצב יתשגפו א"תב לוריבג ןבאב טיילורטסַאב יתרקיב ,
 יסומו ."תישיא אלו תיללכ תויהל הלוכי תיזחתהו -ולורטסא ודמל םיינשה .הרבחה ילהנמ םניהש -- הלעבו השא ,יבאז

 ה ל ל מ ל ול אא! אושאא) .:.א. תיאקירמאה הרוגאב םירכחו כ"הראב היג ,הריצי -- 5 תיב .החפשמ ,תיב -- 4 תיב .הבורק הביבס ,תרושקת תודוסי 4

 הפמה לש הזתניסה ךמס-לע כו א ווסא 01 או 00 - 7 תיב .תואירב ,תוריש ,הדובע -- 6 תיב .םייוליב ,םידלי ,הבהא

 ל יחפה לש םוא גולורטסא י"ע ב"הראב הבתכנ טיילורטסא תדבוע המיעש הנכותה 9 תיב .תוומ ,ןימ ,םירצי ,תלוזה שוכר -- 8 תיב .תופתוש ,םיאושינ

 כ 30%-כב קיידל רשפא ומכ אשונב םייניצר םירפס רפסמ בתכ רשא ,דנה טרבור םשב יאקירמא 1ו תיב .הריירק ,הדמע -- 10 תיב .תועסמ ,םיבחר םיקפוא - :תודוסי 4-ל םיקלחתמ תולזמה 2
 / תודחתב חרט לש ינפל טיילורטסא י"ע הצרא האבוי הנכותה .ו.אא דפ וא א אפוד ,רגסה ,הברקה ךותמ תוריש -- 12 תיב .תורבָח ,הרבח ,םידידי - .תשקו הירא ,הלט - שאה דוסי .]

 הליחתה !98] תנשב קרו תירבעל הבסה התשענ ץראבו םינש 5דכ .ימצע-סרה ,הרכה-תת .ידגו הלותב ,רוש - המדאה דוסי .2

 .ילדו םיינזאמ ,םימואת -- ריואה דוסי .3
 רדגוה בשחמהו ,מבי בשחמ לע תדבוע הנכותה .התיא דובעל הרבחה

 .םיגדו ברקע ,ןטרס -- םימה דוסי .4
 ."םילודגהמ מבי בשחמ"כ

 'ש 30,000 תרומת בשחוממ יגולורטסא ח"וד תקפסמ טיילורטסא ((56א אד קפואה
 יללכ רבסה םוכס ותואב הרבחהמ לבקל ןתינו (.ז*.ש ראורבפ-ל ןוכנ)

 תונופצ תא קמוע רתיב תולגל םיניינועמ וננהו הדימבו ,ח"ודה לע :תויוכיא שולשו

 תרומת ןתניי הזו ;יבאז היבצ תיגולורטסאהמ ץועיי לבקל ונילע ח"ודה לזמ םייתעש ידימ הלוע ,וריצ ביבס ץראה רודכ לש ימויה ובוביס בקע
 .ףסונ םולשת ארקנ יחרזמה קפואב הדילה ןמזב אצמנה לזמה .יחרזמה קפואב שדח

 - ן | .(ןושאר תיב) הדילה תפמ תא חתופה לזמה אוהו ,הלועה לזמה .ידגו םיינזאמ ,ןטרס ,הלט -- םיליעפ תולזמ | .1
 .ילדו ברקע ,הירא ,רוש -- םיעובק תולזמ .2 הנעטב בשחמה לש קייודמה ומגד תא יל תתל וברס טיילורטסאב

 | .יעוצקמ דוס והזש ,םיגדו תשק ,הלותב ,םימואת -- םינתשמ תולזמ 3

 - י :ונתדיל תפמ לע םיעיפשמ םיבכוכ 0
 -שפאה תנבהל ילכ"כ יגולורטסאה ח"ודה תא הרידגה יבאז היבצ

 םייסיסב םילאיצנטופ" ןתונ אוהש הפיסוהו "ונינפל תוחותפש תויור שמש לזמ

 יתאצמ טיילורטסא הקיפנמש טקפסורפב ."םייחה לכ ךרואל םייונישו קדצ ,(סראמ) םידאמ ,(סונו) הגונ ,(ירוקרמ) המח בכוכ ,חרי ,שמש
 -יאתמה םיטסכטה תא תפלוש תיללכה תינכותה" :אבה טפשמה תא .וטולפו ןוטפנ ,סונרוא ,(ןרוטאס) יאתבש ,(רטיפוי)

 ."ךתדיל עגרב םיתבבו תולזמב םיבכוכה םוקימ יפל םימ
 םיתב תויורשפאה תנבהל קיפסמ יגולורטסא ח"וד םאה איה הלאשה

 םיגולורטסאל יתינפ וז הדוקנ לע רוא תלטה םשל ?םילאיצנטופהו םיטביה ו
 ןד .ימלשוריה רקפ ןליאלו יביבא-לתה רומלט ןדל ,םיבשחוממ םניאש

 .הדילה ןמזב שמשה תאצמנ וב לזמה

 ןועובש תא הנשכ הז ךרועו הנש 18-כ היגולורטסאב קסוע רומלט : 12 םימייק .העפשה ירוזא 12-ל הדילה םוקמ תא ףיקמה ללחה תקולח
 ,ףסונבו ,(התע דע םינועובש 22 ואצי) פוקסורטסא היגולורטסאה תועמשמ תיוז לכל .םיבכוכה ראש ןיבל דחא בכוכ ןיב תורצונה תויוזה :םיתב
 ןד .'א תשרב "רחא בכוכמ רבח" וידרה תינכותב תופמ חתנמ רומלט .הלשמ ,הבישח -- 3 תיב .תולעב תושגר ,שוכר -- 2תיב .תוישיא -- 1 תיב

 ןוסיימ ןטלוז גולורטסאה לצא ב"'הראב היגולורטסא דמל רומלט ב )
 היגולורטסאב..." דמול ןיידעו -- ןודנולב היגולורטסאל הטלוקפבו מבי לע לעפתש השדח הסריג לע םידבוע הרבחבו ,ב"הראב ץפותש 0
 יייווו'''וייווו'יייוווו'ווודו''יוייי'ו''וווד'ייו'ויי

 .רומלט ןעוט "...שדחלו דומלל המ שי דימת .םינש 3-1-ל תויזחת ןתית וז הסריג -
 * ?בוי בויר ייחב היגולורטכאב שבז(הי דגיב :ןירזמ *

 ייידווווווד'ווויי'ו'דווויודוי'''''רודדיווו'ודי'''.'''-
 :תעדה ץעב םיבשוחממ תוח"'וד לש םריחמ ודויווו'ו'וו''דיוו'יווווודדיודווווו''''צייצ''ו''''

 ישדוח חוד
 יתנש-דח ח"וד
 | | רומלט ןד תכירעב פוקסורטסא תורבוח :יתנש-תלת ח"וד

 ידיתעה יוזיחה אשונ תא ריכמ אוה םאה רומלט תא יתלאש

 םישנא"ש רסומו וריכמ רומלט ,ןכבו -- תעדה ץח לש בשחוממה

 םתער - בשחוממה יוזיחב וסנתהו אשונב םמיע חחוש רשא םיבר
 לוכיו ינכט רישכמכ ליעי בשחמה" שיגדמו רזוח אוה בושו ".תילילש
 םיבושיחה ךרוצל קר יתעד יפל םלוא בחרו ליעי שומיש ול תויהל
 לוכי וניאש יאדובו םינותנ זתנסל "םלוג"ל תתל רוסאו םיינכטה

 ר/רקי ת/יונמ

 .פלועבו ץראג ;"תעדה-+ת" לע םייונרל ינלאל ךתופרטצה שע ןזוא ךרבל הבש ינא
 .תלעותו האנה ,ןינעל רוקמ ךל ווהי ,ךלש ביישיאה תיזהזה תוח"וזש הווקמ ינא

 ת ?4 ,בושת עקר רמות יתזכיר ןיננלש ביפוב חמג לע ןנו ללכב יגולורבלא יוזי
 פדשייבו הנוגנ האירחב םירואקה םיינויח םיניינע .י/לבקתש תיזהתה לש תלצומ 0

 סעכמ רתוי יוצרו וללה .יבדב בותכת תא י/ארקהש ,בל לכנב ,ןינכג ץילממ ינא
 ."םחתנל .ןירוזו אונמ ןל וטמשי כה .תהא

 ב הבוט טיילורטסא לש הנכותה" :טיילורטסא לעו ראשל יסחי ןפואב הב
 ףא לע םלוא (םהלש םיפוקוסורוה ישיא ןפואב יתקדב) ץראב תונכותז

 ןתונ בשחמה תאז
 ."סחתנמ וניא ןפואו

 קפ .ליעפ ג סא ףאו ועוצקמב ליעפ ד"וע וניה רקפ ןליא ם ולאה

 םינפ םושב םלוא פוקסורוהה יביכרמ רואת תא

 חנרבב ןלצ

 ןמרה ינו

 ןכתיי ןכבו "'?םוי םויה ייחב היגולורטסאב שמתשהל דציכ' :ךירדמל
 לע..." :םהלש ךירדמב יתאצמש טפשמל תעדו ץח לש הבושתה וזו

 גולורטסאה םע דחי ןוחבל חוקלה ךירצ יוזיחה ןמ תלעות קיפהל תנמ
 "...םיפסונ עדימ יטרפ ,תיזחתה ח"וד ךותב וא

 ול טיילורטסא ןולע תילגנאב םייונמ תינכות תעדה ץח הניכמ ל"נה תומזויל ףסונב

 ונש 20-כ עוצקמב אצמנ תינכות תא שיגמו ךרוע 1976 תנשמו הנש 2

 'א תשרב תרדושמה "בכוכ םדא לכל"

 וטס ררטסאל ינכט רזע יעצמאכ" קרו ךא הליעי תבשחוממ היגולורטסאש

 ה" ותעדל'ָיַ!רוביצל אלו םיגול

 "תויועמשמ אלו םיינכט םיטרפ ןתונ בשחמה

 עידב רקפ יללכ ןפואב

 נימא הניא תבשחוממה היגולורטסא

 %+  םישנא ₪ םיט

 םיבשחונו םיבשחמו 2



ה... 22277
 - 

 םיבצמ יפל םיקלח המכ האיבמה הטיש יהוז" :טיילורטסא לע
 - םיקלחמ היונבה הנומת לבקל לוכי וניא םדאה םלוא ,םימייוסמ
 ."תירשפאה הדימב הרורב תחא הנומת לבקל וילע

 רמוא תעדה ץח לעו -- בשחוממ יוזיח לע םג ךמוס וניא רקפ
 ךישממו "דבלב הרקמ והז יתעדל -- הנוכנ תיזחתה םא וליפאש"

 ."תעדה ץח" לש הבוגת יבתכמ

 ר-י-ק-ח-ת

 תושעל ידכב גולורטסאל הפמה וא תיזחתה תא םינתונו הדימב"
 םיבשחמ קר" ,ותעדל ."םדאל ליעוהל לוכי הז זא קר -- הזתניס
 תא ברקל םייושע תיתוכאלמ היצנגילטניאל תלוכי ילעב תונכותו
 ."תואיצמל הנומתה

 ילש תיזחתה..." :תבשחוממה היגולורטסאל רקפ ןליא הפוצ המו

 ןפואב םדאה שומישל אלו גולורטסאה שומישל אוה בשחמה,..."
 .רקפ סרוג "רישי

 -וכאלמ היצנגילטניא חתפל לכות תושונאה ךרעל הנש 20 דועבש איה
 -ולורטסאה םינותנה לש הזתניס תונבל לכותש ךכ תקפסמ המרב תית
 "...ןמז םיגולורטסאל שי זא דע .םייג

 שי יתעדל" :רקפו רומלט ירבד לע (תעדה ץח) ןמרה ינד תבוגת
 םאש ךכל הבושת םתוסחייתהב ןיא ךכל טרפו ירחסמ םויא םהילע
 הביס ןיאש ירה יוויטקייבואו ךלש תיזחתה עוציבב יתטיש התא
 בשחמל ןיאש דיחיה רבדהש רחאמ -- תאז תושעל לכוי אל בשחמהש
 ."היציאוטניא הכירצ הניא הבוט היגולורטסאו -- היציאוטניא יהוז
 םירומש םיבתכמה) תוחוקל יבתכמ לש בר רפסמ ןמרה ףריצ קוזיחכ
 .(תכרעמב

 .ביגהל וצר אל טיילורטסאב
 לע ,םיפסונ םָיגולורטסא םעו ל"נה םע יתוחיש ךותמ :םוכיסלו

 לגוסמ בשחמה םנמואש רבתסמ תבשחוממה היגולורטסאה אשונ
 תירקיעה המישמה םע םלוא גולורטסאה תומישממ קלח םע דדומתהל

 לגוסמ בשחמה ןיא תיגולורטסאה הפמה לש םיאצממה חותינ איהש
 ןורכז לש הרידא תומכב בשחמה תא דייצל ונילע הז ךרוצל .דדומתהל
 . .היציאוטניא -- התע תעל - ירשפא יתלבה םעו ינוציח

 מ: תייר .
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 תועצבתמ וב 130 רפסמ טפשמב תלבקתמ הטלחהה .40-ל הז הנתשמ

 .5דו כ םינתשמב תובצהה
10 6 

 20 קאזאז * |טולב היכו

 30  קאזאז

 40 | קאזאז

 50 ןאקשז * שחנל שיש םירפסמה רפסמ *8

 10 1אקשטז * לכה רסב םירפסמה רפסמ *וא

 70 קק[אז *1'=55-55555-5'ש הנכהה=5-25--==='

 80 שז א = א - 8

 90 (שז 4 = 1

 100 1שז 8 = 1

 :10' ₪7 0 א 4

 120 \5ז עת = א: .(םז ₪ = 8

 1530 - 16 6 ג א זהשפא \16ז ם = 6: \שז ₪ < א

 150  =סא ז = א זס (2 + 1) פזש₪ - .

 160 (6ז ג < 4 % ז

 170 | אשאז ז

 180 >08א ז = ן זס =

 190 .שז 8 = 8 % ז

 200  אשאז ז

 220 .₪ז א = 4 / ₪

 240 קהזאז ;=ן" -ל דהא וניה יוכ'סה*

  6ז66  280

 270 1 א 2% = "שי זהשא =אפ

 200 60ז0 0

 ייוכיִס*

 םישנא
 חיו 4

₪ 

 םיבש

 אא היצקנופה תקידב

 -קנופה לש ריבחתה תארוה תצקמב הנוש םידחא םיבשחמבש יתרכזה

 םיירפסמ םינתשמ לש םתוחכונל היצקנופה תבוגת הנוש ןכו אאכ היצ

 .םינוש

 הבוגתה לע הטושפ הקידב עצבל תרשפאמ האבה תינכתה
 .הינתשמל

 10 סאפ

 20  קה1אז * א לש וכרצ הא טפדה *

 30 1 אקטז *--->כ דוא
 430 קהזאז *האפ(*י,אוי)=")| האפ (א)

 50 60 ז0ס 0

 * .םירומיהב םירושקה םיפסונ םיאשונ איבא םיאבה םירמאמה דחאב

 חמה ףמףמף\ף"ףח"ףההה ה-777

 הדובעה תונחת ךרד רצומה תא בתננ

 .ךלצא דבועמ אוה ןהבש
 תונחת לע םיסמועה תא ןנבתנ
 .ךלעפמב הדובעה
 .רוצייה יבלש עוציב רחא בוקענ
 .םיגירחו תויטס לע עירתנ
 תונחתל םירמוחה תושירד תא ןנכתנ
 .תונושה רוצייה

₪ 

 ךלש הנוכמה ונמל רחא רעצ
] 
/ 

/ 

 .ונלש הנבותה תא אצמת

 ונל תרשפאמ 0
 םיוולנה םיאשונבו

 "םהידעלב רשפא ואש"
 .רצומה יצע תא להננ
 .םירצומל תולע יבישחת ןנכתנ
 (ריחמת) לעופב תוזולעה תא זכרנ
 .תולעה יבישחתל ןתוא הוושנו
 ,םלג ירמוח) םיאלמה תא להננ
 ירמוח ,םירמגומ םירצומ ,ךילהתב
 .ח"טמב םיילאיר םיכרעב םג (רזע
 .ןהירחא בוקענו שכר תונמזה ןנכתנ
 בוקענו ךיתוחוקל לש תונמזהה להננ
 .זהירחא
 תוריכמבו קוושב (תילהנמ) לפטנ
 בקעמו תוינובשח תאצוה ללוכ ,ךלש
 .היבגל תובוח

 תונהיל לכות תולע וזיאב עמשתשכ
 ,הבוטל עתפות יאדוב ,הלא לכמ
 ללוכ ןורתפ ךל םיעיצמ ונאש דוע המ
 םיתורישה לכו ,הנכותה ,דויצה לש
 תבותכמ דחאכ םלוכ -- םיוולנה
 .א.0.8. :תחא

 ז'עב ויובו ךווטימ .א .י

 בוב ר\\ורו\ ובו רח( ז\א וחוה



 תעפשה
 11? יבשחמ
 תוריהמ לע

 הבוגתה

 .םויה לש יקשמה בצמב העובק יכה הלימה ."םייוניש"

 .ףטושה דוקפתה תוליעי ילגלגב לקמה ."םיגירח"

 .םירגתאה לע תונוע 117 יבשחמ תוכרעמ
 ירדחביסנניפה עדימהזוכירל דעו רוצייה תפצר לע שחרתמה ןמל
 תא 11? לש תומכתותמה םיבשחמה תוכרעמ ךל תוקפסמ - םילהנמה
 רותיא ןמל .ךלש תוטלחהה לעו לעפמה קפוד לע תטלחומה הטילשה
 רצק ןמזךותב תשדוחמ תוכרעיהל דעו םייוניש יוזיחו םיגירח
 השיגהו תילעפמ-ךותה תרושקתה .תירוצייהו תיקסעה תכרעמב
 רותיא םירשפאמ ,ול ץוחנה עדימל לעפמב גרד לכ לש תידיימה
 .תוטלחהה תלבקב הכימת םיקינעמוריהמ תומגמ
 בייחה ,יתיישעתה םלועל םיבשחמ"דרקפ טלולה"לש המורת דוע
 .תופוכתה קשמה תומיעפלו תונתשמה קושה תושירדלדימ ביגהל

 .ךלש לעפמה בל ירוחאמש חומה .117 לש תישונאה היצנגילטניאה

 .תיטנגילטניאה הרירבה .םיבשחמ [זק
 00 ושטע =ךד
 ס=<במס
 מ"ב (6אופ) הדידמו בוועהמ תוכרעמ
 03-3884056 לט 67060 ביבא לח .זו דטמ 'חר

 םיידעלב םיציפמ

 יטבילוא
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 ןהכ וסינ
 הדיח אוה יוטבילוא תרצותמ שדחה בשחמה

 וירצוי וחילצה דציכ :םיטדנהמל שממ לש

 דציכ ?המילש הריאשהלו הגועה ןמ לוכאל

 יחיפ מביל םאות הכ בשחמ רצייל וחילצה

 ?םיינש יפ ונממ ריהמ תאז םעו --

 םיבוט םיעוציב םיעיצמ םיבר "םימאות"

 קינעמ ₪24 יטבילוא .יסיפ מבי לשמ רתוי

 .תוזמאות ןובשח לע אלו ,רתוי םיבוט םיעוציב

 הרשקתהו המידק לודג דעצ התשע יטבילוא

 םש .ב"הראב בשחמה קווישל 4787 םע

 ,ץמואמה ריבא םש לע בשחמה יורק

 יורק אוה לארשיבו הפוריאב זז 0

 ,יטבילוא בשחמ והז .יתימאה באה םש לע

 .וב תואגתהל טלחהב הלוכי יטבילואו

 הלא תא רתויב הדירטמה הלאשה ,תינכט
 יטבילוא החילצה דציכ איה הז בשחמ םינחובה
 ,8086 ,בשחמה מ"עי דועב ,"תומאות רצייליי
 מ"עימ הנושה ,יתימא תויביס 16 מ"עי אוה
 תויביס 8 תבותכל הנופ רשא ,8088  ,יסיפ

 :הבלב
 בשחמה לש ןועשה תוריהמ ,הזמ רתוי

 תוריהממ םיילפכ טעמכ ,ץ"המ 8 איה שדחה
 ןועשה תוריהמ .יסיפ לש ץ"המ 4.77 ןועשה
 ,בשחמה תרוטקטיכרא תא הבר הדימב תעבוק
 התוהמב הנוש וז הרוטקטיכראש קפס לכ ןיאו

 .יסיפ לש וזמ
 .םאות בשחמהו

 ןוויכ לע הטילחמ יטבילוא

 תויביס 8 בשחמ ,א120 יטבילוא תא םירכוז ונא

 ותוא םירכוזה שי .תימצע הלעפה תכרעמ לעב

 לש "התוכזב" הז היה ילוא .הבוטל אלש

 .לארשיב יטבילוא לש תורישה תקלחמ
 הלעפה תכרעמ לע בשחמ רוכמלו ךישמהל

 "תזועת ךכב התיה -- סוד-סמ ןדיעב תימצע

 י

 רב

 ה יי

- 

 יסיפ קוש לע הרתיוו אל יטבילוא םלוא .המ
 01:א| םכסה לע המתח םישדוח השישכ ינפלו
 הלא םימיב יטבילוא תקוושמ ךכ .הנורוק םע
 הלגד תחת ,םתוהמב םינוש םיבשחמ העברא
 או20 ;תשופחתב הנורוק אוה ,א118 :יקלטיאה
 רשפאו ,שדחה בשחמה או24 ;תויביסה 8 ןב
 ןיידע קוושמ וניאש תורמל) המישרל ףיסוהל
 לש תאשינה הסריגה -- א121 תא (לארשיב
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 \181 לש תרהצומה התוינידמש ןיינעמ
 מבי רחאל םיינש רפסמ ןרציכ המצע האורה
 הז בשחמ לע ריהצהל איה ,קוחר אלה דיתעב
 תא ריכזהל ילבמ -- "קושה ןקתל םאות" לעכ
 ...קוש ןקת ותוא רציש םרוגה

 יכ חינהל שי .ןוויכ ,ןכ םא ,השפת יטבילוא
 דיתעב שדוחי אל הנורוק ןיבל הניב 0או הזוח
 םלועה לכב קוושמ או24-ש רחאמ ,בורקה
 .ץרמה אולמב

 ור דררדררדרר
 ו

 ו ו \ 1

 "יאבצ בשחמ"

| 

 | תשולש" זראמב עיגמ בשחמה | = :ליגרה "םיקלחה תש

 4  םישנא |
 םיבשחונו

 ירק

 רוציחה םתרוצב דואמ םיריכזמה ,יסיפ ימאות

 ך

 אשינה בשחמה או?|

 ומצע יסיפ תא תינ
 סיפ תחת;

 חמה ףוג .םאות
 ונממ הובג ךא --

 ע רשוי וצחה
 ע בשוי גצמה



 בוט .םידדצלו הטמ-הלעמ בוסבס תויורשפא

 .דואמ

 רוחבל ןמזומ שמתשמה .תניינעמ תדלקמה
 תרדוסמ תחאה .תודלקמ יתש ןיבמ ומצעל
 .לכה ךסב םידילק 83 תללוכו "מבי ןקת"'ב
 תדלקמה הליכמ ,מבי לש תדלקמל רופישכ
 אטאו 1.06% יבצמ ןמסל תונטק תורונמ יתש
 עקש תדלקמה ירוחאמ ,דועו .6 4% 1.06א-ו
 .הפי .ןורבכעל רוביח

 לש םבל תמושת ךושמל תדעוימ וז תדלקמ
 ."מבי ומכ הארנ וניא"ש טירפ לכמ םילהבנה
 אוה מבי תדלקמ רודיסש ומיכסי םיברש תורמל
 ,םיציחה ידילק --  דוחייבו ,תורצל רוקמ
 .םיירפסמ םידילקכ םג םידקפַתמה

 תדלקמ יטבילוא העיצמ רתוי םיצימאל
 וזה תדלקמב .םידילק 102 הליכמה ,רתוי הבוט
 18 (התרוצב אל םא ,הדוקפיתב מביל תמאותה)
 תדלקמה ןיב האלמ הדרפהו ,תויצקנופ ישקמ
 א0זשאא דילק וליפאו םיציחל תירפסמה
 תדלקמה לש ינמיה הדיצב ,דואמ ליעי ,ףסונ
 םישמתשמל דוחייב ,דואמ ץלמומ .תירפסמה
 .םיינורטקלא תונוילגב תובורק םיתעל

 (תימשר) בשחמה אצמנ הבש ,לארשיב
 שי ןכיה ןיידע םישבחתמ ,דבלב םיישדוחכ
 ינפ לע תוירבעה תויתואה ןומיס תא םקמל
 ןומיס -- חונ אל דואמו -- םייתניב ,םידילקה
 .יזעולה לשכ עבצ ותואב אוה ירבעה תויתואה
 םילולע הדובעל םינושארה תועובשהש ךכ
 אוה ןכיה :דימתמ םישוחינ עסמב ךילע רובעל
 הנהכ דועו ,יזעולה ןכיהו ירבע "/" דילק
 .הנהכו

 .בורקב רדוסי רבדהש םיחיטבמ יטבילואב

 ינכט טרפמ ,א124 יטבילוא

 תויביס 16 8086 -- דבעמ
 ץ"המ 8 -- ןועש תוריהמ
 םע הקיטסונגאיד תצרה ,ב"ק 16 -- םור
 בשחמה לוחתיא
 סודדסמל 640 דע -- םאר

 ב"ק 128 תודיחיב
 הבוג יצח ב"ק 720 וא 360 -- םינוטילקת
 רופא ינווג 4 -- יטאמורכונומ גצמ
 םינווג 16 -- עבצ גצמ
 םידילק 83 מבי ןקת ,הקיתנ -- תדלקמ
 עובק -- ןוכיראת/ימינפ ןועש
 7 -- תובשות
 טאוו 163 -- חוכ קפס
 מ"מ 380 בחור :לדוג

 מ"מ 160 הבוג
 מ"מ 370 קמוע

 סאואואשז/ 811881 תוחול -- היצפוא
 28000 דבעמ
 תויצקנופל 18 ,םידילק 102 תדלקמ
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 גצמה

 גצמ לש תוימונוגראה ויתולעמ תא רבכ ונחביש

 ללכנש 3צמ ותוא והז ,תמאה ןעמל .יטבילוא
 .םיימינפ םייונישב -- הקיתווה א120 תליבחב
 הדרפה רשוכ עיצמ אוהו ,שטניא 12 ולדוג
 .רופא ינווג 16 דועו סלסקיפ 640400 :הובג
 .רוא ריזחמ וניאש יופיצ גצמל

 תונכות םיסנמש ינפל דוע ,תעדל תאזו
 תינכות תועצמאבש ,בשחמה "בג לע תונוש
 .גצמה לש רופאה ינווג תא ןווכל ןתינ ,הטילש
 תונוש תוינכותב ןרוקמש תוכזכאמ וענמית ךכ
 -סחכ םא -- גצמה יבג לע "בוט אל" תוארנה
 .תוידוגינ תורסחכ וא ,תוריהב תור

1 

 מבי ןקת ,הליגר תדלקמ

 ודעויש םיגצמל דמצוהש ירבעה תויתואה טס
 תועובירה תויתואה ןדיעב .םיהדמ לארשיל
 ,דואמ יאכרא תויתוא טס עצומ "תוילאטיגידה"'
 תונוכמ תא וטשיקש תויתואה תא ריכזמה
 לגרתהל השק .האמה תליחת לש הביתכה
 -במה ,תודגונמ תובוגת לע עמוש ינאו םהילא
 "תמה שי .ץראב יטבילוא ישנא תא טעמ תולבל
 םיבעתמה שיו ,"תונושמ"ה תויתואה ןמ םיבהל
 הדרפהה רשוכ תוכזב האירקל חונ גצמה .ןתוא
 הנבמב םה תויתואה יפוגש תורמלו ,הובגה
 .תואל תודוקנ 6%8 ,ליגר

 ,בשחמה ףוגכ עקש לא תורישי רבחתמ גצמה
 בשחמה -- רמולכ .ינוציח חוכ רוביח אלל
 ותוא ךפוהש המ ,גצמל חוכה תא קפסמ ומצע
 ."דבלב יטבילוא םאות" גצמל

 םירמוא .ינועבצה גצמה תא תוארל וניכז אל
 ולש הדרפהה רשוכ .דואמ ההובג ותוכיאש ונל
 ינועבצה תויתואה רודיסו סלסקיפ 0
 .8025 אוה

 ימינפ הנבמ

 בשחמה הטעמב םיגרבה ינש תא חתפיש ימ
 יטבילוא ...םולכ הארי אל -- וכותל טיביו
 חישק טילקת תפסותל כר יונפ חטש הריתומ
 .םיסיטרכ העבש דע ,תובר הבחרה תובשותו
 תא ליעפהל ידכש רוכזנ םא ,מבימ רתוי הברה
 ,תובשות לרטנל שי יפארג גצמ םע יסיפ מבי
 .רוקמב תמייק הקיפארגה יטבילואבש דועב

 6 םישנא
 םיבשחוו

 יסיטרכ םע רדתסהל בשחמה חילצמ דציכ
 ךכב הצוענ ,ריכזהל ,היעבה ?יסיפל הבחרה
 םידעוימ | םלועב הבחרהה יסיטרכ תיברמש
 הטיש הז בשחמל ,ןכבו .מבי לש תויביסה 8-ל
 ,תויביס 8 יסיטרככ םתוא ארוק אוה -- ולשמ
 הבחרה יסיטרכ המכ תרציימ אפוג יטבילוא
 ץלמומ .בשחמה לש תויביסה 16 תא םילצנמה
 .תרבגומ תלוכימ תונהילו םהב שמתשהל ןבומכ
 ,ןורכיזה תבחרה יסיטרכ תיברמ ,הרקמ לכב
 אלל םיטלקנ ,םירחאו סלוקרה .1 או \ יסיטרכ
 .בשחמב היעב לכ

 שמתשמה הלגי בשחמה לש םאה חול תא
 -פלו בשחמה תא ךופהל שי .ותיתחתב אקווד
 חונ אוהש ,חולה תא תולגל ידכ םיגרכ הות
 תוברל ,םירחאה םיבשחמה לכב .השיגל רואמ
 יסיטרכ לכ תא ריסהל ללכ ךרדב שי ,יסיפ מבי
 הכסח ןאכ .םאה חולל תשגל ידכ הבחרהה
 .הלש תורישה יאנכטמ הדובע יטבילוא

 אלל ,ירוט קשממו יליבקמ קשממ בשחמל
 .ריחמ תפסות לכ

 קנע ןורכיז

 הכפה םימאותה ןיב תורחתהש המדנ םיתעל
 בשחמה .ןורכיז תורחתל םינורחאה םישדוחב
 לע 'ק 256 .םאר ןורכיז ב"מ | דע טולקל לוכי
 תובשות יבג לע 'ק 640 דעו םאה חול יבג
 יכ רוכזל שי ?הברה ךכ לכ ךירצ ימ .הבחרהה
 ,ינופמיס ןהבו ,תוקזח תוללכומ תונכות המכ
 41817ל -- רקיעהו לודג םָאר ןורכיז תושרוד
 יבשחמל היבשחמ תא ךופהל הלשמ תוינכות
 סקינוי תסרג יכ הווקמ 4181 .םיאלמ ו סקינוי
 םיבשחמה קושב טולשתש וז היהת הלש
 אטאוא אקווד ואלו ,תובורקה םייתנש-הנשב
 דיתעבו 1 יבג לע (?יתמ) עצותש ,מבי לש
 יבג לע םג ,םינמיסה בֶריִמ יפל ,רתוי קוחרה
 .יסיפ יבשחמ

 640-מ רתויל תונפל הלוכי הניא סוד-סמ
 םא לצונת בי'מ | דע הבחרהה .םאר ןורכיז בק
 .סקינוי םע -- דיתעב ןכ

 כה כו (כנ וכ וכל וכל ו כו כ סב וכ כ כ כ וכ

 סוהטהההמהמה הנ ה ו טצפצטשטמונ
 ששטסטטננטנפננמאאש ₪ םססמש
 סהסטטטססטטנכשטשה םסטמ

 םטססטטטסמטשטהטמ ש םפםט
 הומה טטפטטמ

 תילאנויצפוא תבחרומ תדלקמ

 ינוציח ןוסחיא

 יננוכ ןהבו תורוצת רפסמב עצומ בשחמה

 .---00-0ך|*|

| 
| 

 חישק טילקת ,ב"ק 720 וא 360 ינב םינוטילקת
 -ישק םיטילקת תופסות וא (לדוג יצח) ב"מ 0

 ב"מ 40 דע -- קושב םימייקה םירחא םיח
 טאוו 163 חוכב בשחמה לש חוכה"קפס .רתויו
 -ישק םיטילקת ליעפי (יסיפ מביב120 תמועל)
 .היעב לכ אלל םילודג םיח

 הלעפה תוכרעמ

 םע תועצומה תוינקיתה הלעפהה תוכרעמ
 068 0.67א1786 ,2.1| סוד-סמ ןה בשחמה
 לש הלעפהה תכרעמ ,605 םגו -5צ דאו

 .(?8000 הרמוח סיטרכ תפסותב) קיתווה 0
 .םיעובקה היתוחוקל תא תחנוז אל יטבילוא

 טפוסורקימ תסריג איה יטבילוא לש סוד-סמ
 %16\./8/\6 תא םג תללוכה ,הליגרה

 הנכות תומאות

 ,היעב לכ אלל ,ץירמ בשחמה .יתימאה ןחבמה
 טיילפ -- "תויסאלקה ןחבמה תונכות" תא
 תקקזנ סוטול) 3-2-1 סוטולו רוטיילומיס
 תוריהמב ןתוא הצירמ איה .(! עבצב המאתהל
 .יסיפ תוריהממ םיינש יפ טעמכ ,רתוי ההובג

 תונכות המכ בשחמה לע ץירהל וניסינ
 אל ןהיתש .רורדו לימדרוו ןהבו תוילארשי
 .ולעפ

 תנגה -- הביסה תא וניליגו יטבילואל ונינפ
 רבכ תמייקש םירשבתמ ונא .הצופנה קסידנפד
 רבתסמ .8086 יבשחמל תמאותה הנגה תסריג
 תרזעב תונגומה ,תוילארשיה תונכותה תיברמש
 הלא םיבשחמ יבג לע תוצר ןניא ,קסידנפד
 רתוי דוע ריהמ דבעמ ליכמה ,א לע רקיעבו
 תעדל ךירצ שמתשמה .היעב ןיא .80286 --
 המיאתמה הנגהה תסריגב הנכות שוכרל וילעש
 .ול

 -  השדחה קוליריא הנגהה תינכות יבגל
 התמאתה תא רבכמ הז יטבילוא ישנא וחיטבה
 בשחמל

 :יסונמ ידיד לש תבשל ןימחידב
 ?השיאל בשחמ ןיב ףתושמה המ :הלאש*

 :הבושת

 .תבשחש הממ רתוי הלוע דימת .ב

 לכש הלגמ התא דואמ רהמש ,זיגרמ יכהו ד

 ".קושב

 רודמב תונורחא תועידיב יתאצמ םישנל םיבשחמ ןיב ףתושמה תא

 .ןוכנה גוסה תא תשכר םא חוטב ךניא םלועל .א

 .א'צות המ עדוי ךניא לבא ,סינכמ התא המ עדוי התא 3
 רתוי שדח לדומ שי םוי

 -הלו רמת םילילמתה דבעמ תא םג ונצרה

 תורמל ,תויעב לכ אלל לעפ אוה ונתעתפ
 ונל רמוא ,יבאש בקעי ,רמת חתפמ .הנגהה
 -כותה ןכש ,בשחמה תומאותל האמחמ יהוזש
 לש ₪6! 0%7!8ה לא רוקמב הנופ חתיפש תינ
 .םירחא םימאות ינרציל תוכר תורצ םרוגה ,מבי

 בגתהל וחילצה יטבילוא יסדנהמש רבגוסמ
 ציכ .א0א ₪10% המשש וזה הלשכמה לע
 לש םירצויה תויוכז תא רפהל ילבמ תאז ושע
 "פמה ,םהלשמ הרוטקטיכרא וחתיפ םה ?מבי
 ,תאז םעו האלמ תויביס 16 תביבס הליע
 לש ₪108 תולועפ תא ןיטולחל תמאות ,רומאכ

 .יסיפ
 הזורא ,המילש תורפס העיצמ יטבילוא

 לוכי חוקלה .םימישרמ םיפוקש םיזראמב
 לטיגיד תרצותמ תופש תרדיס לע וידי חינהל
 תפשו לאקספ ,ןארטרופ ,לובוק ןהבו ,'ץרסיר

- 
[ 

 ד

 בשחמל תרבוחמ יטבילוא תספדמ

 ?יטבילוא שוכרל יאדכ םאה

 אוה לארשיב בשחמה לש ןוריחמה ריחמ
 ןורכיז 'ק 256 חוקלה לבקמ הז ריחמב .5
 ;רופא ינווג 4 דע קינעמה יפארג גצמ ;םאר
 ;יליבקמו ירוט םיקשממ ;ב"ק 360 יננוכ 2
 --  רמולכ .הלעפה תכרעמ ;תינקת תדלקמ
 הובג ריחמ תמועל תאז .הדובעל ןכומ בשחמ
 .ליבקמ יסיפ מבי לש םירלוד תואמ המכב
 - פיט) םישדוח השולש תב איה תוירחאה
 10% תורישה הזוח ריחמו (!חקמתהל ןתינ
 .הנשל

 %4  םישנא
 םיבשחטְו

 -- ו

 תא דואמ תחבשמ רימטמ ןמדיס ןילרמ

 הבר ותוליעי .ותומיאתו ותוריהמ לע בשחמה

 צ תונוש תול-כומ תונכות תצרהב ,תרמוא איה

 ע ונל םירפסמ יטבילואב

 וחוטב" תונמזה לעו םירוכמ םיר

 ה םיקוושמה .תוחפל םיש

 תמ תעכו רינדרש ,לארשי

 .+ .םיפסונ םיקוושמ

4 | 
 ן תוריהמ ינחבמ

| 

 םלועב םיטלוב םיניזגמ המכ ךותמ ונטקיל
 תמועל ועצובש ,שדחה בשחמל תוריהמ ינחבמ

 :םכינפל םה ירהו ,יסיפ מבי
 ידי לע ךרענש ,תויוריהמ תאוושה ןחבמ

 וניא ,84 יאמ ןוילגב גניטויפמוק לקיטקארפ
 | "צותה תא איבמו ,וצרוהש תוינכותה תא טרפמ
 .תוינשב -- םינמזה .דבלב תוא

 4 ןחבמ 3 ןחבמ 2 ןחבמ 1 ןחבמ
 4.7 46 - 2.0 0.5124 יטבילוא
 1222 17 48 1.2 יסיפ מבי

 | יתפרצה ןוחריה ךרע רתוי טרופמ ןחבמ
 םג ללכ אוהו %סוא זז טו 0
 םינמזה .ינוציח ןורכיזל הביתכו האירק ינחבמ
 .תוינשב -

 טילקתל הביתכ ןוטילקתל הביתכ

 8 4 או24 יטבילוא

 2 58 יסיפ מבי

1 . 
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 םיבשחונו

 בייזאבו

 'קניא הלורוטומ לע

 !תעמשע רבכ

 ימואלניבה הקינורטקלאה קנע
 .ב"הרא הנוזירא סקינפב וזכרמש
 תתיה 'קנ:א הלורוטומ
 סע האציש סלועב הנושארה
 < טיב 32 רוטסורפורקימ
 תיגולונכט תצולח (או068020 )
 הליבומה איה סויכו \ופו"ה
 פז דפ סו דוס גחז"ב םלועב
 םג הצחמל םיכילומה לש
 ףקיהב םגו היגולונכטב
 .תוליעפה

 ו 00 ]

 לארשי הלורוטומ לע
 הצחמל םיכילומ
 ם"עב (.ס.יפ.ט) תוכרעמו
 ! תעמוע םרמ
 המקוהש השדחה הרבחה יהוז
 מ"עב לארשי הלורוטומ י"ע
 תבחרה רשפאל הדעונ רשאו
 םיכילומה ירצומ לש םקוויש
 .הלורוטומ לש הצחמל
 וז תוליעפ הזכור וישכע דע
 םיכילומל ףגאה תרגסמב
 .לארשי הלורוטומבש הצחמל
 תוליעפה תבחרה ךרוצל
 רשא השדחה הרבחה המקוה
 ,םיביכד קוויש תקלחמ תללוכ
 םירוססורפורקימ קוויש תקלחמ
 יביכר חותיפל זכרמ ,תוכרעמו
 תונמזה תקלחמ ,גהדפ גהחאץ
 .תורישו

 !הכילה קחרמב ויועכעמ
 ירצומ לכ וישכע
 .ךדי גשיהב הצחמל םיכילומה
 ןווגמ לכ לארשיב ךתושרל
 לחה הצחמל סיכילומה
 רתויב םיטושפה סיביכרב
 רתויב סיבכרומ םילגעמב הלכו
 -ורקימו 6הזש גחחהצ ,(פו

 וס 68000 תחפשממ סיבשחמ
 .םח'תוכרעמו
 םיכילומב םלועומה תוריועה
 .הצחמל
 קוחר עוסנל דוע ךירצ ךא
 תא גישחל ידכ בר ןמז זבזבלו
 .היגולונכטהו ס:רצומה
 ,(דוופ ס0אוקסאאד5 גאס דפ אאס\וווסוש)

8 

 וסז0₪0|\ /

 סלשומ תורש זכרמ ךתושרל
 סע רישי רשק ךל רשפאמה
 אזפ אהחא+ לש רוצלהו ןונכתה זכרמ
 יסדנהמ תווצ .ב"הראב

 תורפס ,סיביכר ןסחמ ןבומכו
 סלוע לכ רוציקב ,תיעוצקמ
 ךתושרל הצחמל םיכילומה
 .לארשיב ןאכ

 לוצדושי הלורוונוזמ
 מ"עב וסיפ.ס) תוכרעמו הצחמל םיכילומ

 .םלועב םיכילומה - הצחמל םיכילומל םלועומה תוריועה
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 ידיי

 ירזייל תוספדמ

 םויכ תומייקה תוספדמה תא קלחל רשפא

 :תוירקיע תוצובק שולעל
 (41/55₪ ח/₪7585) תוירוטה תוספדמה

 400-10 ל₪ בצקב ות רחא ות תוסיפדמש

 רמתשמ ולא תוספדמ .(6₪5) הינעב םיוות

 ₪45+-) םיוות תוטפדמ לש תויגולזנכטב תוש

 .(ג ד חוא) תודוקנ תצירטמ רא טאו 1

 הרוש תוספדמ תומייק ,הינשה הצובקב

 המלש הרוש תוסיפדמה (1 ואש שחותוד5)

 ולא .הקדל תורוש 300-100 לש בצקב

 ןהו םינותנה יזכרמב תוצופנה תוספדמה

 ,תרשרש ,ףות -- תונוש תוקינכטב תולעופ

 .העוצרו תבכר
 לש איה ,סחיב השדחה ,תישילשה הצ ובקה

 ןה ולא. מג 6 קתו7₪5) דומע תוספדמ

 .רזיילה תוספדמ

 תספדמה לש ימינפה הנבמה

 תספדמ לש ימינפה הנבמה תא קלחל רשפא
 :םיקלח המכל רזיילה
 םיבכרומ וב -- (0₪1168) יטפוא קלח 4
 ךרדב ,תוארמ) תומזירפ רפסמו רזייל תרפופש
 רזייל ןרק .יבוביס ןוגילופ איה ןהמ תחאש (ללכ
 לא תרזחומ תילנוגילופה המזירפב תעגופה
 -פוא העונת תרצויו תרחא תיוזב םעפ לכ ףותה
 .הרוש ךרואל תיק
 .תובכש יתשמ בכרומ -- (כאשאו) ףות 4
 רשאכ .(דיפלוס םוימדק) 600% רמוח תבכש
 -ילומ תא הנשמ אוה הז רמוח לע רוא םינירקמ
 תשמשמ (או/158) תינוציח הבכש .ותוכ
 ליער רמוח אוה 6108-ו תויה דודיב תבכש
 .ןכוסמו
 אצמנ רנוטה .שבי ויד -- (10א9₪) רֶנוט 4
 .(כמש 1. 07₪8) חותיפ תדיחי תארקנש הדיחיב
 וידה תא עבקל ודיקפת -- (:0898) ַעָּבְקִמ 4
 .םוח תקינכטב ריינה לא

 הלועפה ןפוא
 סשה רה -

 .ואדיו תואל תמגרותמ הספדהל החלשנש תואה
 תנרקומה רזיילה ןרק תא הנשמ איה ,םאתהב
 לא ןרקה תא הריזחמ וז .תיבוביסה המזירפה לע
 .ףותה

 תטטרשמ רזילה ןרק .הובג חתמב ןועט ףותה
 ו וו

42 

 יד

 רזיילה ךילהת

 .ףותה יוקינ .
 .ףותה לש תיבויח הניעט .

 \ ..ףותה לע רזיילה תרזעב הנומתה טוטריש .

 | .רנוטה םע עגמ +
 .ריינה לע לילשת טוטריש .

 .רזויפה תרזעב וידה עוביק .

 280ת 0[ %)6 0ת1ה656 0ת8:80%9:5 סח +6
 161% 15 %שא6ה [[0₪ %תש קזמקה165 56766ה
 %0 +%ת6 ז1ק0%, 8ה4 ₪גקח166[1 עס 5

 1ת 680ת 01760%10ת 1ת %ת6 00655. 5
 178% סח %015 קאָק6 %ת6ת6 876 2 6

 קזגקת]65 [60%808165 ל61תַק קו.

 7 א 5 ₪ א או ₪5
3% -- 6 25 4% 

%8')(*+.- ,9 
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)(*+,-./0123456789: ; 
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 ודעונש תורוצה לש ילילשת יטפוא קתעה וילע
 וידה קבדנ ,ףותל חתַּפְמה ןיב עגמב .הספדהל
 קבדנ וניאו םינעטה חטשמה יקלחל שביה
 ןהב העגפ רואה ןוקש חטשמה תודוקנל
 תרבעומ ,ךכ רחא .ןנעטממ ןתוא הררחשו
 לש םוחב וידה תא "קיבדמ"ה ַעָּבְקִמְל הנומתה
0% -' 

 וידהמ תיזיפ ףותה הקונמ ,הלועפה רמגב

 6  םישנא
 םיבשחונו

 רוא תנרקה .וילע התיהש תמדוקה הנומתהמו
 חטשמ תויהלו רוזחל ול תמרוג ףותה לע קזח
 םע ,הלילח רזוח ךילהתה .העובק הכלוה לעב
 לש ימינפה ןורכיזהמ שדח ףד לש הסינכ
 .(8טץמא) תספדמה

 רשפא יאש תויעב תורתופ רזיילה תוספדמ
 איה הספדהה .תורחא תוספדמב ןרתופל היה
 תודות ,(1.דד88-0041.11צ) .תוא-תוכיאב
 ףותה תא קורסל תרשפאמה רזיילה ןרק תודחל
 .ההובג תופיפצב

 ךא ,הפינמ תוספדמב םג תמייק תוא-תוכיא
 שומישה .הטקשו 10-יפ הריהמ רזיילה תספדמ
 בצקב תיתוכיא הספדהל אוה רזייל תוספדמב
 לש הספדה איה וזכ תוכיאב הספדה .ריהמ
 .םיספט ,םיבתכמ

 ויה הלועפב יתיארש רזיילה תוספדמ
 "שמה ,זזי לש 1.8581" ןונק לש 1.8
 בושחימ תוכרעמ) 6א15 ידיב לארשיב תקוו
 ךומנ שערה) דחוימב הטקש הספדהה .(הדידמו
 תוכיאו (םיכמסמ םוליצ תנוכמ לש הזמ
 תינסחממ תונוזינ תוספדמה .ההובג הספדהה
 100 תלוביקב םוליצ תונוכמ לש וזל המוד
 ,בחור מ"ס 50-כ ;ןהידמימב תונטק ןה .םיפד
 "וכי תוספדמה .הבוג מ"ס 30-ו קמוע מ"ס 0
 ךרוצ אלל ,וימאותו יסיפ מביל רבחתהל תול
 שי :הטושפ הקזחאה .םידחוימ םיקשממב
 -וטופורטקלא תינסחמ) 'גירטרקה תא ףילחהל
 לש הספדה ירחא (רנוטה תא הליכמש תיפרג
 .רלוד 100 אוה 'גירטרקה ריחמ .םידומע 0

 ן אר אנו וו 1-8 < אאא תונוכת

 ץניאל תודוקנ 300300 ץניאל תודוקנ 300300 הספרה תוכיא

 הקדל םיפר % הקדל םיפד 8 הספדה תוריהמ

 וטרווק .₪5 ,א4 :הטסק וטרווק ,5 ,א4 :הטסק רזינ לרוג
 44-46 :תינדי הנזה 44 - 6 :תינדי הנזה

 תוממחתה ןמז
 תוקד 2-מ תוחפ תוקר 2-מ תוחפ | סמדמה לש

 . : - תורשפא
 וימאותו יסיפ מב וימאותו יס 0

 'ק 0 קו ןורכיז

 םיפד 3000 לכ םיפר 3000 לכ 'גירטרק תפלחה

 םיטנופ 4 םימייק הספדה תורשפא
 תפלחה י"ע תורשפאו
 אא או סא
 תורוצ 32-ל עיגהלו

 םיטנופ רפסמל תורשפא
 תסגכומה תיגסחמ י"ע

 םינפלמ

 55 4₪7מ תוחפ 55 4₪₪-מ תוחפ שער תמצוע

 ?(מ"עמ ללוכ אל) 0 ריחמ

 יכ הארמ 6א8 י"ע ךרענש תולע בושיח
 לכ טרסה תא ףילחהל שי הפינמ תספדמב
 םיפד 3000 רובע תולעה ןכל ,םיפד 0
 .רלוד 580-ל 60 ןיב היהת הפינמ תספדמב

 |))|)|)*||0נ0-0  /----

 רפסמ סיפדהל ןתינ אל רזייל תספדמב
 ונתורשפאב םלוא ,הספדה התואב םיעבצ
 הזו רוחשו םוח ,לוחכ םיעבצה ןיב רוחבל
 .םעפ לכ םיאתמה 'גירטרקה תפלחהב רשפאתמ

 ,ןונק ינאובי ,םיבשחמ ןרקמ ןמרגי ימר

 %%  םישנא
 םיבשחונו

 תורשפא רבכ שי טרקב יכ רפסמ

 ריחמ כ -- טרקב הקפסאה ןמז .תירבעב
 42007כ אוה םיבשחמ טרקב !.₪ו'-8 תספדמה
 גירטרק ללוכ) מ"עמ ינפל ,םיסימ ללוכ ,רלוד

 .(לבכו
 -בעב הספדה תורשפא רבכ תמייק 6א5 ז-ב םג

 .תידיימ טעמכ הקפסאה ,תיר

 תספדמה ריחמ תא רוסמל הבריס 5

 . .הלש

 + ה זוז



 "דה רידר הדי = תוט שעתוק דטמחששקה הקו קוק ו 7 7 7 ו 7 7

 המצוע
 ךתושרל תדמועה
 -רגאמ הניה 60845 ןוו
 תכרעמה :יתימ א המצוע

 םינותנ ידסמ לוהינל רתויב הקזחה
 תרשפאמה ,16--8וז ורקימ יבשחמב
 אלל דתח. לפב עדימ.בואשל
 .תונכית תעידי אלל ףאו צמאמ

 08455 וו לש חותיפ הניה 08456 וו
 ברה עדיהו ןויסינה לע תססבתמו
 בשחנה ,הז רצומב ורבצנש
 .סינותנ ידסמ אשונב אתכמסאכ

 :08456 וווזב
 .דחא צבוקב תומושר דראילימ לעמ *
 .המושרל תודש 128 *

 .ירמונפלא הדש לש הנתשמ ךרוא + (עובק) המושרל סיתב 4000 *

 .תחא הנועבו תעב םיחותפ סיצבק 10 *
 .איש תוריהמב סיסקדניאו ןוימ *
 .סילהונב לופיט *
 .סייטמוטוא סינתשמו סירטמאראפ תרבעה *
 .דחא צבוקב םילהונ 32 לולכל ןתינ *

 .תידיימ סילהונל השיגה ךכלו ,חותפי ראש חותפ-צבוק *

 :יתודידי םינותנ דסמ *
 תויוות ללוחמ 6 תוחוד ללוחמב רופיש 6 סימושיי ללוחמ 6

 .דועו ךסמה סע הדובעב רופיש 6
 .08 455 !וו-ל 08455 וו תוינכות תבסה *
 .תירבעב הכימת *

 .ורקימה תנכות ינרצי לודג ,גוודסא-ד דפ תיבמ 08455 ווו

 51% כאא דלי ₪
 .סישרומה םיקוושמל וא לנוישנרטניא ירפל הנפ - 5 ווו תמצועמ תונהיל ידכ

 .03-285282 ,א"ת 29 ךבילרק ,רטג :ביבא-לת :םישרומ םיקוושמ :ידעלב ץיפמ
 29 הריציה ,םיבשחמ ורקימ תוכיא ,03-285151 ,א"ת 7 ךבילרק ,וגרל

 : .037215% ג"ר 1/1'711. רווננייא 7 |
 .02-247041 ,3 יאני ,לארה וגרל :םילשורי

 .תורודהמ ןוכדעו יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר 03-7251448 :ביבא-לת ,7 ו ן



 ,םיאפור ,ןידה יכרוע יבוט תא איבמ המ
 ףוטחל ,תורבח ילהנמו םיטקטיכרא
 שפונ תוריד 200 ךותמ 185 תוריהמב

 ,תרניכה לומ הירבטב םיכלמה ילדגמב
 ?תומח תוינמחל ויה וליאכ

 םיכלמה ילדגמש הדבועה ללגב הזםאה
 תלבוקמ הניאש הדפקהבו המרב םינבנ

 הדבועה תוכזב הז םאה ?טראב
 האושת הנקמ טקייורפב הריד תשיכרש

 העקשהה תא ריזחהל היושעה תיתנש
 ןורתי הווהמה רבד ,םינש 10-8ךות

 ?ץלדניקסעברידנ
 םהבו םירוגמ ילדגמ ינש טקייורפב

 םגללוכ טקייורפה .םירדח 3-2 תוריד

 ןודעומ ,םירבח ןודעומ ,באלק ירטנואק
 .תיתרקוי הדעסמו הליל
 .הלבק תדעו רושיאב תינתומ השיכרה
 ובאטב שכורה םשלע תומושר תורידה
 .הנשה לכ ותושרל תודמועו
 17 ךותמ תחא ףוטחל הצור התא םגםא
 תאז השע -- תונורחאה תוינמחלה
 .וישכע
 505 ןוקריה 'חר :תוריכמה ידרשמ

 .05-458606 ;465201 .לט ,ביבאלת
 תועשב יה ,יד ,יב ,"א :םימיב
0, 19.00-16.00, 
 .15.00-9.00 תועשב 'ר ,'גםימיב

 ןוחדא

 העקשהל תויטרפ תוריד
 .תוינמחל ומכ תופטחנש

 0 7 עי 2 לש ל יול כ מ

 ו
 תויזתקמ תרושקת

 תורשקמ תוימוקמה תרושקתה תותשר
 ךרעמב םינקתומה ,םיישיא םיבשחמ ןיב
 .יקסע וא ידרשמ
 ינבל םיבשחמה םימוד תמיוסמ הדימב
 ,תווצה תדובע תובושח םמלועב םג .םדאה
 ,ישיאה בשחמה ןיבש תרושקתהו החישה
 -ושקת רדעהב .םיפוסמהו יפקיהה דויצה
 םיבשחמ וא םישנא ולכוי אל ,וזכ תר

 רשק .םהילע תלטומה המישמה תא עצבל

 םידרשמ ןיב להנתהל םיתעל בייח הז
 רבודמ רשאכ .םינוש םיניינב ןיבו םינוש
 וללה תוחישה תולהנתמ ,םיבשחמב
 "ושקת תשר תארקנה תכרעמ תועצמאב
 וא ,(1.00ג] 103 \שזושס₪) תימוקמ תר

 -רעמ לש לדוגהו הרוצתה .מ"תר רוציקב
 שמתשמה תושירד יפ-לע םינתשמ תוכ

 .ויכרצו

 ?יהמ מ" תר תכרעמ
 ו 0

 ,תכרעמ איה תימוקמ תרושקת תשר
 תונחת םע חחושל בשחמ לוכי התועצמאבש
 תבשחוממ הנחת גשומב .תורחא תובשחוממ
 .םירחא םיבשחמ וא תוספדמ ,םיפוסמ םיללכנ
 םיתעל .תונתשהל לוכי תכרעמ לש הפקיה
 תשרב םיתעלו דבלב םיפוסמ ינשב רבודמ
 .םלש יאטיסרבינוא סופמק לש ףקיהב

 איה מ"תר ראתל רתויב הבוטה ךרדה
 תשרה תרטמ .הנטק ןופלט תייזכרמל ותוושהל
 ךתוא רמולכ - יונמה תא רשקל איה תינופלטה
 חחושל ,לשמ ךרד ,הצרת םא .רחא יונמ םע -
 (!ילוא) תאז עצבל לכות ,הרדחמ הדודה םע
 .קֶזְּב תרבח העיצמש עדיהו דויצה תועצמאב

 ומכ תלעופ תימוקמה תרושקתה תשר

 תייליהק תא תרשל התרטמו ,םינופלטה תשר
 -ושל ץפח יזכרמה בשחמה רשאכ .םיבשחמה
 וא) וילא םירושקה םיפוסמה דחא םע חח
 .םיינשה ןיב תכרעמ תרשקמ ,(ךפיהל
 לבגומ ,וניקסע בשחמ תכרעמב תרושקתבשכ
 .ןיינב וא רדח ,תיסחי ןטק חטשל רשקה

 ו | היה ה

 לע ללכ ךרדב הלוע וניא םייונמה ןיב קחרמה

 -וקמ תשר חנומה ןאכמו .םירטמ תואמ המכ

 .תימ
 םימושיי לש ןווגימב תותשר םיריכמ ונא

 דוביעה תדיחי ןיב רשק תורצוי ןה .םיימוי-םוי

 יעצמא וא ,תוקחורמ תוספדמ ןיבו תיזכרמה
 .םילודג םיינוציח ןוסחא

 -ושקתה חטשב לוחי רתויב לודגה יונישה
 -צמאב .תוימוקמ תרושקת תותשר ןיב תר
 םלועה היהי םינייוולה תייגולונכט תוע
 תוילבולג תרושקת תותשרו ,רתוי ןטק

 רחמ לש תותשרה .םוי"םוי לש ןיינע ויהי
 םויכ םילבקמ ונאש םיתורישה לכ תא ונתי

 .רתוי הברה'דועו -

 ,םילבגומ םיבאשמב ףתושמה שומישה
 הלעפהה תולע תא תורכינ ןיטקמ ,ןורכיז ומכ
 .תבשחוממה תכרעמה לש

 מ"תר תוכרעמ תורצוי תשורח-יתבב
 יבלש לכ ;םינושה רוצייה יווק ןיב בוליש
 תרקבל זכרמלו יזכרמ בשחמל םינָזומ הלועפה
 לכ לע חקפל דחא םדא לוכי ךכ .תוכיא
 ידי-לע המישמ התוא העצבתה רבעב .הדובעה

 .םישנא רפסמ

 דרשמב מ"תר תוכרעמ
 ו

 ימוקמ תושיר לש רתויב הלודגה העפשהה
 "וא הנבמ .ינרדומה דרשמה םוחתב תאטבתמ

 ראותמ דרשמב תרושקת תשר לש ינייפ

 .1'סמ הנומתב
 םיבתכמ תוריכזמה תוסיפדמ ,ונימיב

 עבק חרואב תושמתשמו ,םיאלילמת תועצמאב

 אלש ןבומ .בשחמהמ ובאשנש עדימ תורוקמב

 בשחמב דרשמב דבועה םדא לכ דייצל יאדכ
 לכ ןיב רשקל גוהנ ןכ לעו ,ולשמ םלשומ

 -תשר תועצמאב ןוגראבש םידרשמה
 תונחתב רצונה טלפה תא .תימוקמ-תרושקת

 יזכרמ בשחמל ןיזהל ןתינ תונושה הדובעה

 תחא תספדמב שמתשהל םג יאדכ םיתעלו ,דחא

 רדחב תספדמה תא םקמל ,לשמל ,ןתינ) .דבלב

 6 םישנא
 םיּבשחונו

 תורישי םיבתכמה תא חולשל םשמו ,ראודה

 .(םדעיל
 -יכמה תקלחמ הרושק בשחוממ ןוגראב

 תלבקמו תונובשחה תקלחמ לא תורישי תור

 ,יארשא לדוג ומכ םינותנ רותפכ תציחלב

 תוריכמה תקלחמ .המודכו תומדוק תונמזה

 -שמהו הלבקה תדיחי לא רשקתהל םג היושע

 הנמזה ןיכהל התע תלגוסמ וז הדיחי .חול

 .תוקד ךות חולשמל

 חולשמהו הלבקה תדיחי ,ןכ לע רתי

 לפטמה בשחמה םע םג דימתמ רשקב תאצמנ
 לעפמה לא ודיצמ רושקה ,יאלמ יניינעב

 .רציימה
 -יתלב ןה ,תואור םכיניע ,תויורשפאה

 -ושקת תשרל ךפה ינרדומה דרשמה .תולבגומ

 .תיקנע תר

 תותשר לש היגולופוט
 ו 2 7

 תונושה הדובעה תונחת ןיב רושיקה תכאלמ

 תחא תינקת הטיש התיה וליא .השק הניא
 .םימיענו םילק ונייח ויה ,וזכ תשר תמקהל
 םימרוגב היולת תשרה לש היגולופוטהש אלא

 .תולעו קחרמ ,דויצה גוס ומכ
 - דחא רתא ןיב לבכ רבחמ הטושפ תשרב

 וזכ השיג .והנשמל - (א106 וא) תמוצ
 רבחל לוכי שמתשמה .3 'סמ הנומתב תראותמ

 ,תספדמ ןיבל תיזכרמה דוביעה תדיחי ןיב

 וא ,דוחל דחא לכ) גצמ וא ןוסחא יעצמא

 הדיחיה הלבגמה .(דחי םג םימרוגה תשולש
 רשקמה דרפנ תרושקת=וק תויהל בייחש איה

 .מ"'עיל תמוצ לכ ןיב
 דעמב רבודמ רשאכ הפיו בוט הזכ רוביח

 ןיב רשקל רשאכ םלוא .הנטק תיזוכיר תכר

 ,ונשפנ הקשח והנשמל דחא יפקיה דויצ
 ןיב רשקל וננוצרב םא .תויעב תוררועתמ

 רבחיש וק רוציל ונילע ,ןוסחאה תדיחיל גצמה

 םא .םימייקה םיווקל ףסונב ,םיינשה ןיב

 ןיבל תויפקיהה תודיחיה לכ ןיב רשקל םיצור

 ומכ תיארנה תשר ףוסבל תלבקתמ ,ןמצע

 אוה יפוסה רצותה .2 "סמ הנומתבש טוטרסה
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 תלועפ תא זכרל ואדכ ש

 ומישמ תא תחא הנחת
 -רל ותוהמב המוד ןויערה .בותינהו רוטיש

 הנחת לכש םוקמב .תינזכרמב שומישה ןויע

 רשק םייק ,תונחתה ראש לכל הרושק היהת

 .דבלב יזכרמה רקַּבה ןיבו הנחת לכ ןיב

 תארקנ (5 'סמ הנומת האר) וז היגולופוט

 לא רשקתהל הלוכי הנחת לכ .בכוכ תשר

 -ותכה תריסמו רקבה לא היינפב תרחא הנחת

 רשקה תא רצוי רקבה .תנעמנה הנחתה לש תב

 .תונחתה ןיב שורדה

= 

 04חוזבו 60 טז

 יב

 6 טוקידושו[

 1 "סמ הנומת

 לש התלוביק :תויעב תוררועתמ ןאכ םג
 דוביעה תדיחיש םושמ תלבגומ בכוכה תשר
 ;יזכרמ רקב םג םיתעל תשמשמ תיזכרמה
 דוביעה תדיחי תעצבמש ,"'הייזכרמ"ה תולועפ
 תולת םג תמייק ;הדוקפיתב תועגופ :תיזכרמה
 הנחת לש התונמיהמב תרושקתה תשר לש
 תכרעמה קותישל םורגת רקבב העיגפ :תחא
 .הלוכ

 תובינע

 ראותמה םיטוחה ךבס תא קרפל תרחא ררד

 ןיבל םיתמצהן ןיב ר שקל איה ,2'סמהנומתב

 וז היגולופוט לודג לגעמ לש הרוצב םמצע
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 המשו ,(4 'סמ הנומת) הבינע לש הרוצ תרצוי

 .הבינע תשר לארשיב

 .םיבכוכ ומכ תוגהנתמ ןניא תובינע םלוא

 תא קודבנו ,וזכ תשרב העדוה חלשנ הבה

 םימזוי ונא .א הנחת ונאש רמאנ .התוגהנתה
 ג הנחת .₪ הנחתל התוא םיריבעמו העדוה

 דעיה םש תא ,םיתעל ,וא) העדוהה תא תארוק

 ,-ל הריבעמ 6 .6-ל התוא הריבעמו (דבלב

 לכ . תועצמאב ונילא העדוהה תא הריזחמה

 םא .םאתהב תלעופו העדוהה תא תארוק הנחת

 איה ,םיוסמ תמוצל תדעוימ הניא העדוהה

 .הנכותמ תמלעתמ טושפ

 תא הלביק דעיה תנחתש םיעדוי ונא

 .תומלשב ונילא הרזח העדוהה ןכש ,העדוהה

 ונילע היה ,תשבושמ העדוה ונלביק וליא

 ףסוותמ תומיוסמ תותשרב .תינשב החלושל

 תשרב םייק םיתעל .הלבק רושיא םג העדוהל

 ו
 קוו

 .ינרדומה דרשמב א תרושקת תשר

 לע רומשל ודיקפת .יזכרמ רֶקַּב הבינעה
 תורודשתה תקידב תועצמאב תשרה תומלש
 הנחת לכ תיארחא ,יזכרמ רקב ןיאשכ .ןבותינו
 .הלש תורודשתה בותינ לע

 ונל עודי .טלוב ןורסיח שי הבינעה תשרל

 רקבה קותיש ידי-לע בכוכ תשר קתשל ןתינש
 ןיא דחא תמוצ לש קותישל ךא ,יזכרמז

 הבר תובישח ,ךדיאמ ,הבינע תשרב .תועמשמ
 הילוח םא .תכרעמב תמוצ לכ לש ותונימאל

 הלוכ תשרה תאצוי ,הביזכמ תרשרשב תחא
 םרגיהל לוכי תמוצ לש קותיש .הלועפ ללכמ
 חנעפל הנחת לש התלוכי רסוחמ האצותכ
 .העדוה

 6,  םישנא
 םיפשחונו

 בכוכ תבינע

 -שגמ הבינעה תייגולופוט לש תדחוימ הרוצת
 יהוז .הבינעה תשרל בכוכה תשר ןיב תר

 .6 'סמ הנומתב תראותמה ,בכוכה תבינע
 -צמאב םירשק תרצויו תבתנמ בכוכה תבינע
 יביטקא תויהל לוכי לגעמה .יזכרמ לגעמ תוע
 תיזכרמה תעבטה ןיא ללכ ךרדב .יביספ וא

 תוילוחה תחא םא לבא ,תורושקתב תקסוע

 תרמושו ,ףקעמ תעבטה תעצבמ ,הניקת הניא
 לולכ יזכרמה לגעמב .לגעמה תומילש לע ךכב
 .תכרעמב תולקת רתאמה רקב םג םיתעל

 לכב לדג קתושת תמיוסמ הנחתש יוכיסה
 קהל ידכ .רתוי לודג תשרב םיתמצה רפסמש
 -קמב .םיפקעמ םיתעל םירצוי ןוכיסה תא ןיט
 קותישל.םרוג וניא תמוצה קותיש ,הז הר
 .תלשלשה קותינלו הלוכ תכרעמה

 (805) ץע תשר

 תשר לש תדחוימ הרוצת איה ץעה תשר
 לגעמ אלל בכוכ תשר ןיעמ יהוז .בכוכה
 התויהב תידוחיי איה ץעה תסיפת .יזכרמ

 הניא תשרהש רבדה תועמשמ .תיביספ תשר
 לוהינ .הינפהו בותינ לש תוטלחה לבקל תבייח

 .םיתמצה לע לטומ תשרה
 ,יזכרמו ךורא לבכ םייק ץע תשרב

 הדוקנ לכ לא .מ'"'תרה חטש לכ ינפ-לע רבועה

 תועצמאב ,םיתמצ רבחל רשפא לבכה ךרואל
 ,טושפ יליבקמ רוביח

 ןאכ תרשפאתמ ,תישאר .רורב ןורתיה
 לש יסיפה ןונכיתב רתויב הבר תושימג
 לטבלו ףיסוהל ןתינ ,תינש .םמוקימו םיתמצה
 - ףסונ ןורתי .המצע תשרב עוגפל ילב תונחת
 תשר יהוז .יזכרמ רקבב ךרוצ ןיא ץע תותשרב
 .רבשמ לכב טעמכ דומעל הלוכיה תיביספ

 הלודגה תוירחאב ץוענ הילאבש ץוקה

 הלידגמ וז הדבוע .םיתמצה לע תלטומה רתוי
 לוכי ץע תשרב .ותּולעו תמוצה תובכרומ תא
 םירחאה םיתמצה לכ םע רשקתהל תמוצ לכ
 .ךוותמ םרוג אלל תשרבש

 תותשרל השיג

 -שמה דמוע ןהינפב תויזכרמה תויעבה תחא

 .םינמזה תבצקה איה תרושקת תשרב שמ

 תונפל לוכי ימ :ומכ תולאש לע בישהל וילע

 תונחת יתש תולוכי םאה ?ןמז המכלו ,תשרל

 והות רוציל ילב תינמז-וב תשרב שמתשהל

 תותשרב תומייק הלא תויעב ?םיפחדב והובו

 .םיגוסה לכמ

 עשה עבה שעה שחה 1 ד

 !תשרב רדסה לע רומשל םיכרדה ןהמ

 צ לכל םיוסמ ןמז קרפ תבצקה <

 ב ומכ שממ - ורותב רפסמ לבקמ תמוצ
 כו ,תונלבסב ןיתממ תמוצה .םילוח

 .בוצקה ןמזה ותושרל דמוע ורות

 צ לכ לש ורות .החונ הטיש יהוז

 תמוצה לוכי תוקספהב .םיעובק ןמז יקריפב

 שי םלוא .תויעב רותפלו תועדוהה תא ןגראל

 תמוצל ןיא םא ,רודיש ןמז לש זובזב וז הטישב

 רפסמב הז ןמז קרפ ליפכנ םא .רדשל המ

 עגרב רמול המ םהל ןיאש ,םירחאה םיתמצה
 הניא תכרעמהש הרהמב ונל רבתסי ,םיוסמ

 .דחוימב הליעי
 .רתוי תמכחותמ השיג .תותוא תרבעה <

 ,רפסמ תמוצ לכ לבקמ ,תמדוקה הטישב ומכ

 ןושארה תמוצה לבקמ ךכ רחא .תבותכ וא
 וז הנחתו ,הנחתה הלוכי ותועצמאב .תוא

 הנחתהש רחאל .רדשלו תכרעמל תשגל ,דבלב
 תמוצה לא תואה רבוע ,תרודשתה תא הריבעה

 םא .םיחילש ץורימב טומ ומכ שממ .רותב אבה
 איה ,תרודשת חולשל תניינועמ האבה הנחתה

 רדשל המ הל ןיא םא .תונמדזהה תא תלצנמ

 רמולכ .האבה הנחתל תואה תא הריבעמ איה

 םויסל הנתמהב ןמז תזבזבמ הניא תכרעמה

 .תרודשתל בצקומה ןמזה
 רשפאמו תמוצל תמוצמ תואה ול בבוס ךכ

 , תמוצל םיעיגמ רשאכ .רדשל הנחת לכל

 ךליי אלש ידכ .שדחמ בבסה ליחתמ ןורחאה
 רשאל תלבקמה הנחתה תבייח ,דוביאל תואה

 לכ .תמו

 טיומ חה
 עמ רב

 ר , שושפ תימוקמ ת ושפ תימו ץש
 - 3 סמ הנומת

 ' ע" 2 07 7 -ע / ג 2 הע טטדקפיכ עפ חץ

 תרזובמ תשר מ הנומת 2'סמ הנו
 ו ו

 ורקייבש תמוצ לכל תואה תא ריבעהל ןתינ

 הנחתש ךכ תנכתל ןתינ תכרעמה תא .ץופחנ

 ,53 רפסמ הנחתל תואה תא ריבעת 19 רפסמ

 .לשמל
 םיתמצל תופידע תתל םג לוכי לוקוטורפה

 רתוי תואה תא לבקל םהל רשפאלו ,םימיוסמ

 ו 7 ד

 %%  םישנא
 םיבשחונו

 וק תעמשמ

 רפסמ ועבקנ תשרה תוליעי תא רפשל ידכ

 סומינה בייחמ ,ורבחל םדא ןיב .דוסי יקוח
 לש וירבדל ץרפתהל אלו ,החישה ףוסל תוכחל

 לח הז יסיסב קוח .רחאה תותשר לע

 תמוצש ינפל , תו ימוקמה תרי שקתה

 ה תקופ ר
 ו ת תא הלעמו
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 רחמר חת
 .השו

 תוזשווחה יד
 ,תושגנתה
 ידי לע החתופש

 1 החתופש ,טנרט

 -תבורמ תשרל תיסלק המ

 ((.5א1\/ ו ה

 תעמשמ ת
 רתורו

 ע .7 0% 0 לע הל וע הז

 תשרה לוקוטורפ
 ו
 ידר
 לבחת תחא הנחת ובש בצמ עונמל ידכ
 ןמז לבגוה ,רדשל תורחא תונחת לש ןתלוכיב ריר
 תניינועמ תמיוסמ הנחת רשאכ .תשרל השיגה
 התוא קלחל הילע ,רתוי הכורא העדוה ריבעהל
 .ינשה רחא דחא םתוא חולשלו םירצק םיעטקל
 תא תוהזל דציכ תעדל תבייח תטלוקה הנחתה

 5 'סמ + נומת

 .שדחמ הלוכ העדוהה תא תונבלו עדימה יעטק
 תא סינכהל איה תאז תושעל הבוט ךרד

 תרגסמ ךותל ,תקלוחמה וא המלשה ,העדוהה
 עבקנ הנמה הנבמ .(68111) הנמ תארקנה
 רודישל ץוחנה עדימה לכ הב לּולכ .רוריבב
 םויס דוקו הלחתה דוק תועצמאב .ויוהיזו עטק
 הנמה תולובג תא תוהזל לכות

 יוצר .התלוכת תודוא עדימ םג הנמב
 תונמה וא תורגסמה רפסמ תא לולכי הז עדימש
 תרגסמה רפסמ ,הלוכ העדוהה תרבעהל ץוחנה
 תחלושה הנחתה לע עדימו התע תרדושמה

 ,תוררפוסמ תורדושמה תורגסמה .תלבקמהו
 .ול הרסח תרגסמ וזיא עדוי לבקמהו

 םימכחותמ ,םילוקוטורפ רפסמ םימייק
 עדימ-תונמל תורגסמ םירצויה ,תוחפ וא רתוי
 םילגוסמ א.25 וא 111.6 ומכ םילוקוש טורפ

0 

 ,(םימיוסמ תולוב בגב) הנתשמ וא עובק תויהל

 6 'סמ הנומת

 4 'סמ הנומת

 -וקוטורפ .דבלב דחא תיב תחא םעפב רי בעהל

 רפסמל םירשפאמ ,טנרטא ומכ ,םירחא םיל

 לוכי םיתבה רפסמ .הנמה ךותב רדשל םיתב

 ,יזפרמ רקבל תורבוחמ תונ נחתה .בכוכ תשר

 םירשפאמ הנושארה הרושהמ םילוקוטורפ
 ןובשח לע ,רתוי הבר תושימג ללכ ךרדב

 ₪ םישנא
 ו

 כ קלחמ .םלעתהל תכרעמה הלוכי ,םיג

 .תרושקתה יווק רפסמ תא הניטקמ - הבינע תשר

 .רתוי ההובג הנכות תרקית

 תרושקת יעצמא
0 

 םיריבעמ םתרזעבש םינוש םיעצמא םימייק

 םיטושפ םקלח ;יתרפיסה עדימה תא תשרב

 תותשר שי .םייטוזקא םקלחו םייִמוידםויו

 ,םיצוחנה םיעצמאה תא רוריבב תורידגמה

 -בל םישמתשמל תורשפאמ תורחא תותשרו
 .רוח

 םוקממ עדימ תרבעהל הלוזו הליעי ךרד

 ףפולמ םילייִּת גוזב שומיש איה ינשל דחא

 ןיטקהל ידכ הז יבג לע הז םיפפולמ םילייתה)

 םיליית .(תוינוציחה תוערפהה תעפשה תא

 ההובג תוריהמב עדימ ריבעהל םילוכי הלאכ
 תכירע תכאלמו הזל הז םרבחל לק ,ידמל
 .תיסחי הלק תכרעמב םייוניש

 םויכ תופצומ תרושקתה תוכרעמ םלוא
 -צמאב .םיינורטקלאו םייעבט ,םיבר םישערב
 -ירחה םישערה תא םילרטנמה ,םיטלקמ תוע

 59 +"ואהמ

 .בכוכהו תעבטה תרוצת ןיב בוליש

 ו נננ ''' 6 777 ₪

 ביא
 תוכוא לעפמל תוכי א רצומ

 םינוגראה תמישרל הפרטצה תיריואה הישעתה

 יטרדנטס םילילמת דבעמכ 35" ב ורחבו ונחבש

 2.5 השדח הרודהמ הזרכוה
 םירופישהו תופסותה תא תללוכ הרודהמה

 .תללכושמ עדימ רוזחיאו קוית תכרעמ
 .ןנוכל םיכמסמ 64000 דע הייקית לוהינ תכרעמ
 .םירוטב הכירע ללוכ ,תואלבטב חונו לק לופיט
 | .תינמז וב תופש שולשב הכימת

 (...תואוושמ ,תואחסונ) יטמיתמו יפרג טסקטב לופיט

 :תונפל אנ ףסונ עדימל

 םיררוב
 : םינוגרא

 מ"עב תוברעמ קטיילא

 גרבנירגו םיבשחמ תוכיא לש תב תרבח

 037821385 ,821240 .לט ןורמוש רוג

 82244.לט םיבשחמ תוכיא 3, 725723, 037721536
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 לט דנלרטויפמוק 0-0 לב



 םג הלמ שיח 545 תנכות
 .למשחה תרבח תא

 תקמעהו בושחימה תסנכה"
 הקלחמב םידבועה תונמוימ
 ףקיהב תודובע עצבל הרשפיא

 ,רבעבמ הברה סילודג תובכרומבו

 הנכות לש שומישל התסנכה
 המרת )5 תיטסיטטס
 ,הדובעה | םודיקל | דחוימב
 תולתמ ונתוא הקתינ וז הנכות
 תניחבמ רודב ונתוא המדיקו
 ."םינותנה תכרעמ
 רקחמה רודמ שאר ,רוצ ןתנ
 ,הקיטסיטטסל הקלחמב
 .למשחה תרבח

 רשקתה םיפסונ םיטרפל

 ותגיצנ מ''עב םיבשחמ הימל

 ןוכמ לש לארשיב תידעלבה
8. 

 0527558912 .לט ,הילצרה 45 ד"ת .

 ,הילצרה 25 אבכוכ-רב 'חר

 הששל אשנמ
 ,םייטנגמ סיטרס
 סיאנתה לכב תיברימ הנגה

 לכב ןוסחאו הילת יננוכ
 תונמזה ללוכ ,םילדגה
 תודחוימ

 לש סיכרואב 0 ד
 .לגר 600 ,1200 ,2400 6%

 1 וו

 !8 34/36/38 -ל
 םישכור

 הקינורטקלא רומ ב

 ןג-תמר ,28 בורוזולרא

 03-735790 ,730938 ,736280 .לט

 .ןליאל תונפל

 בל תמושתל
 ו -

 50 קיהפחגוא
 (96זפו ס500 ל דחוימב )

 םיצבק תלבק וא/ו תרבעהל תורשפא

 !8ו טמרופב םג 8" םיטקסידל הנכותו

 הדובעה תועשב רשקתהל םיטרפל

 03-796930 .לטל

 סייטנגמ סיטרס
 ,הלועמ תוכיאב
 םיריהמ סיננוכל
 8 65₪זוז|6ס רתויב

 ,דחוימ ריחמב
 םירשעל תוירחאו
 .הנש שמחו

 א0₪ בשחמ ירזע קוושל זכרמה

 00א90

 עישש9 "/+' (?] 71 . ₪ ש
 . טופטואא - טופניא
 285688 .לט ,אא"ת 39 םיאוומשחה

 ואספ |
 םילילמת דבעמ |
 וימאותו 80-06 ל

 ינושל-בר םילילמת דבעמ -- סנימ

 :תופש רפסמב טסקט ךורעל רשפאמה

 ,'וכו תיברע ,תיסור ,תילגנא ,תירבע

 םג תוליגרה תולועפה לכמ ץוח עצבמהו

 ,םיכמסמ הרשע דע תחא"תבב הכירע !

 תרבעה םע .תונולח ינשב םיעיפומ טהשכ

 .םהיניב תולקב טסקט

 תרפסממ ,תוספדמ יגוס לכב ךמות סנימ |

 םיות יגוס ,תורתוכ הסיפדמ ,םידומע !

 רשפא .תווקווקמ ,םיות השיגדמ ,םינוש

 \ו6חו 218% ,8/!- ו :םניח ] .דועו םוליצ רדס רובע תודוקפ סינכהל

 03-460924-5 .לט א"ת 10ילבב'חרב תוריכמה סלואב העובק הגוצת

 .סוקמב תישפוח הינח ,ךתוחונל

 6  םישנא
 םיפשחונו

 ,1 יקסניטוב'ז ,םיבשחמ בילטוג

 02-232417 ,03-251058 ,ןג-תמר

 םיישנא

 ןוקקמ ו/
 םייקסע/םיישיא סיבשחמ

 יפקיה דויצ ,םיטקסיד ,תורפס ,הנכות
 סיבשחמל

 םימדקתמו םיליחתמל -- קיסייב *א :םיבשחמל םיסרוק
 רלבמסא א לקספ א וגול *
 .תודיחי 4 דע תורגבל הנכה :שדח
 .דימלת לכל ישיא סחי

 03-914387 .לט ,(ירויפיטנומ תניפ) 4 תורדתסהה 'חר ,הוקת חתפ

 ו

 םישורד

 תונכיתב עדי ילעב
 6 - 64 לע

 ב55 םוםו =ם תפשב

 7 ו

 ,יאקירמאה קושל דחוימ טקייורפל
 .תיבב הדובע רשפאמה

 09.00--20.00 תועשה ןיב הגנ וא תינרקל רשקתהל

 03-412616 ,417973 .לט

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 5 5 ₪ ₪ 3 ₪ 

 ו

 הפ פפ 55 5 5 5 55 ₪

₪ 
₪ 
₪ 

 ןב
 ןב
 ּ₪ףך
₪ 
 ּה
₪ 
₪ 
₪ 
₪ 
₪ 
₪ 
₪ 
₪ 

 "תילולקישיי
 תורוכשמל 1 ₪ הנכות

 דחוימב החתופש הדיחיה "תילולקיש"

 !8₪--ק6 לע תצבוע) םיבשחמ ורקימל

 (םיבשחמ ּןרקְמה לכ לעו
 זכרמה

 יאור) םישמתשמ 40-מ רתוי לצא תנקתומ
 םילעפמו תורבח ,תורש תוכשל ,ןובשח

 מ"עב םיבשחמ ורקמ .ל.מ.ט = ;םיטרפ

 עבב' מ''עב םיבשחמ 881 -ב
 רמ

 הוקת-חתפב

 יסניח יש ,בשחמ תשיכר לכ לע

 םיבשחמו סישנא ןוחריל יתנש יונמ

008900 

 לע םישמתשמ בר
 ןמאו וי (

 םג ויפוסמ לכש
 ?םייאמצע

 .שי

7 
 ו

 סייעוצקמו םיינכט םימוגרת +
 תירבעו תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנאב

 ו8--60 לע םיטסקט תאלעה *
 טקסיד תריסמו (ושסהסאווו)

 תבותכתו םימוגות דמימ

 הילצרח 34 יולה הדוהי 'חר

 052-551194 'לט

 וו וו \ 1

 | כיעכ 3 וו 2 ריכש

 םיבשחמל

 ---777--7הפא5=5

 א"ת 7 יקסניטוביז 'חר
 037239504 ,287745 .לט

 ישנא
 םיבשחמו

 נומ תניפ) 4 תורדתסהה 'חר ,הוקת חתפ

 ישיא
 03-914387 .לט ,(ירויפיט



 התאשכ
 ץועיה תא לבקמ
 תריחב ינפל ןוכנה

 שורדה בשחמה
 ל

 התאשכ
 קוושמלש עדוי
 םג שי ךל רָכומה
 םגו .מ.ב.ייבשחמ

 ,לפא יבשחמ
 אל רמולכ

 המ ךל "םיפחוד"
 ,שיש

 התאשכ |
 תונכותל הכרדהו המגדה לבקמ

 ,תומיאתמ תוימושיי
 התאשכ

 לש וביטב עודיה תורשהמ הנהנ
 ,תורש םיבשוח רטגב יכ ,רטג
 דמימ טיארוק ונחנא הז לכל

 ישיאה בשחמל ישונא

 רַתיה לעמ דחא קוושמ - רֶטְג
/ 

 דד ₪
 ס:א5סגו 60 אוקטז=מ5 (2000) וזס מ"עב (2000) םיישיא םיבשחמ

 03-285282-3-4 'לט ,67132 א"ת ,29 ךבילרק 'חר

 תוטיש

 )  הדמול ודמיל

 ודמיל שדחה רוזמל םיאבה םיכורב
 "יקש תונושה תודמולב קוסעיש ,הדמול
 ררטמ תא ראתי ,ןתוא רוקסי ,קושב תומ
 םכיתובוגת תאו םכתא חראל חמשיו ,ןהית
 .תאז תרגסמב ולפוטיש םיאשונה לכ יבגל
 לא ףטחב הציצמ הרדסב הנוושארה הבתכה
 תא .הז םלועב שחרתמה לאו תודמולה םלוע
 םיפוגו תורבחל שידק] תואבה תובתכה
 .הדמול יחותיפב םיקסועה םינוש

 ?הדמול יהמ

 תללוכ הדמול גשומל רתויב הבחרה הרדגהה
 אשונ תודמלמה תונכותה לכ תא הבוחב
 ךכמ .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב םא ןיב ,והשלכ
 תכרעמ -- דחמ הניה הדמול יכ קיסהל ןתינ
 תקסועה בשחמ תבלושמ תמכחותמ תיגולונכט
 הטושפ הנכות -- ךדיאמו ,הסיט יטוונ ןומיאב
 ..יניס לושיב תדמלמה ןוטילקת לע

 לש םויה רדס לע דמועה רתויב םחה אשונה
 תבשחוממ הארוה תכרעמ וניה תודמולה םלוע
 "תכב זכרתנ הז אשונב .רפסה יתבל תדעוימה

 .וז הרדסב תונושארה תוב
 רופיס םיארוקל רפסנ ,וז הבתכ ךשמהב

 ,םיינוימד םיעוריאה לכו תויומדה לכ .יכוניח

 .תויתואיצמ תויומד ןיבל םניב רשק לכ ןיאו

 ,היהיש לככ ינוימד ,רופיסה -- תאז םע דחי

 .ץראב תואיצמה לש קצומ דוסי לע ססובמ

 תבשחוממ הארוה תכרעמ

 תצלמה תא הלביק "םיחרפה" רפס-תיב תלהנמ

 תא שממל שקיב רשא ,יזכרמה םירוהה דעו

 25% תעיבקב תופתתשה יבגל ותטלחה תוכז

 תדבעמ שוכרל תאצויו ,םידומילה תינכתמ

 רפסמ םירוהה דעווב .הרפיס-תיבל םיבשחמ

 םהו ,םיבשחמה אשונב םיאצמתמה םירוה

 .סיע תוכרעמ חתנמ -- ןבואר :הדיב םיעייסמ

 יגולונכט דויצ לש תוריכמ שיא -- השמ ,תויק

 יארחא -- קחציו בשחוממה דרשמל םדקתמ

 יאבצ יגולונכט רצומ לש תמא ןמזב חותיפ תווצ

 .םדקתמ
 תא רידגהל לגוסמ אוהש ענכושמ ןבואר

 םירומה יגיצנ םע בשייתמו ,תכרעמה תושירד

 דבקיז ימת

 םירומהש ול רבתסמ רהמ יד .אשונה ךרוצל
 םיעדוי םניא םה :ודיב עייסל םילוכי םניא
 םהמ םידחאל ,תושעל בשחמה לוכי המ קוידב
 םיבשוח םירחאו םיפלוסמ תויפיצו םיגשומ
 ףסכה תא עיקשהל ףידעו ,רתוימ אשונהש
 .רפסה-תיבב טרופסה ינקתמ ץופישב

 תאצל תווצה ירבח םיטילחמ ,הז בלשב
 תדבעמ דוצל (תלהנמה ללוכ) אלמ בכרהב
 םהידלי ידומיל תא םדקל לכותש םיבשחמ
 םידליל רשפאת ףאו ,רתויב הבוטה הרוצב
 ,םייתדגא אלפ ידלי םתוא לע תונמיהלו תנכתל
 םיחצפמו םיחתפמ ,םיבתוכ 16 ליגב רשא

 .תונכות

 והמ םמצעל םיראתמ םה ןיא ,ךרדל םתאצב
 -תפה וליאו ,םהל ןי" (מה םילושכמה לולסמ
 לש רידאה ןוויגהו עפשה .םהל תויופצ תוע
 ,שוכרל םילוכי םה ןתוא תוידומילה תונכותה
 -- השמ .דבכנה תווצה תא לבלבל םיחילצמ
 רורב ןפואב שח ,תווצה לש תוריכמה שיא
 דצמ וילע םיעצבתמה םינושה הריכמה יליגרתב
 ןוויכמו ,םיבשחמה תורבח לש תוריכמה ישנא
 לש הברה תוניצרה תדימ תא ןיבמ אוהש
 תחקל ןכומ וניא ,לבקתהל הכירצש הטלחהה
 תחא יבגל יפוס ןפואב ענכתשהלו תוירחא
 בר-ברעמ םומה קחצי .תועצומה תוכרעמה
 ,וינפל םיגצומה םירצומהו תושיגה ,תוסיפתה
 םניא תווצה ירבח יכ השמ לש ותעדל ףרטצמו
 .אשונב קוספל םילוכי

 םישנא סה ונרופיסב תווצה ירבחש ןוויכמ
 תינושאר הריחב רוחבל םיטילחמ םה ,םייניצר
 הריחבה יבגל ץעייתהלו ,תויורשפא שולשב
 .ךוניחה דרשמ םע תיפוסה

 ,םיבר םייתואיצמ םירקמב :תיכוניח הרעה
 וא וז הרוצב םיבשחמה םוחתב םיקסועש םירוה
 יבגל תוירחאה תא םמצע לע םיחקול ,תרחא

 "צותהו ,רפסה תיבל םיבשחמה תכרעמ תריחב

 ...םאתהב ןה תוא
 םע לפא בשחמב רחב ונרופיסב תווצה

 ח"טמ תנכות םע לטיגיד בשחמ ,רמות תנכות

 תוריחב) למס תנכות םע רודומוק בשחמו

 םילגמ ,הברה םתעתפהל .(.ז.ת תוירקמ

 תורכומ ,ורחב ןהב תוליבחה לכ יכ תווצה ירבח

 סהל ןתיש ימ ןיאו ,ךוניחה דרשמ ידי לע

 .עודמו רוחבל המב תיעמשמ דח הצלמה

 ?צא תוטטושה ךילהת ידכ ךות .ךכמ עורג

 דמהו םירוהה וליג ,תונושה םיבשחמה תורבח

 קיודמב רידגהל םיעדוי םה ןיא םצעב יכ תלהנ
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 6 םישנא
 םיבשחונו

 רב

 םירכומהמ דחא לכו ,בשחמהמ םהיתויפיצ תא

 תכרעמה יכ םענכשל הסנמ תונושה תורבחב

 ,רתויב הליעיה ,רתויב הבוטה איה רכומ אוהש

 -רפוס דועו רתויב תנכדעתמה ,רתויב תמדקתמה

 .הנהכו הנהכ םיביטל
 דרשמב יכ ענכושמ ,תוכרעמה חתנמ ,ןבואר

 -ואמל ,תיקלח ולו ,הבושת אוצמל לכוי ךוניחה
 -מסומה תויושרל הנופ אוה .םירוהה לש םהיו
 יכ ,ורעצל ,קיסמ תויוטטושו תוציר רחאלו תוכ
 לש םתרטמ הרורב הרוצב הרדגוה אל םויה דע
 רורבה אשונהו ,ךוניחה תכרעמב םיבשחמה
 בשחמה תרכה ךרוצל םהב שומישה אוה דיחיה
 (6ס אוק דא 1 116% 46צ) תונכיתה תופשו

 תפקשמ וז הייטנ יכ ענכושמ דבכנה תווצה
 ךובס יגולונכט םוחתב בושחו דבכנ אשונ םנמא
 תיזכרמה הרטמה תא האיטחמ איה ךא ,הז
 תא סינכהל יואר המשל ,תווצה תעדל ,רשא

 .התיכל בשחמה
 ,רומאכ ,אוה ןאכ דע ראותמה רואיתה

 הנהכ ףיסוהל ונלוכי .ןיטולחל ינוימד רואית
 לע ,תווצה ירבח לש םהיתואלת לע הנהכו
 -רופניא ךרעמ רדעה לע ,תודובא הדובע תועש
 ןיב םיעורפ תוצמשהו תורחת לעו יזברמ היצמ
 תווצה ירבח םייושע םתיא תונושה תורבחה
 דע עיגהש ארוקה ןמ תאז ךוסחנ םלוא .שגפהל

 .ןאכ

 תיעב אלא בשחמ תיעב הפ ןיא
 היצפסנוק

 לש ויִרבִד לע הזרפרפ איה הז ףיעס תרתוכ

 תרכח לש הכרדהה זכומ שיא -- םולש

 ,רודומוק יבשחמ תא תקוושמה ,"ןארידת"

 .הרמיאה לע םירצוי תוכז ול העיגמו

 -כרמ היעב איה הרסחה היצפסנוקה תייעב
 םיבשחמ לש הז עוופ קושב תרכומו תיז

 הילא תוסחיתהה יכ הארנו ,ךוניחה תכרעמב

 :הילגנאב ריואה גזמ לא תוסחיתהל המוד

 םולכ םישוע אלו םיכוב ,םיכוב

 שת \ת



 תת ידי לע !985 ראוניב שגוהש ריינב
 ,בושקיתה תויגולונכטל תיתכלממה הדעוה
 תוליעפ המכתסג םויה דע יכ ,הדעווה תבתוכ

 תסנכה"ב ךוניחה תכרעמב םיבשחמה םושיי

 העיצמ הדעווה דועב ,"התכה ךותל בשחמה
 ךותל התיכה תסנכה" תטקונה הכופה השיג
 ילככ בשחמב יביסמ שומיש ,רמולכ ."בשחמה
 םידומילה תינכת תארוה ךרוצל ינשדח רזע
 -ילה תינכת לש תינכדע היאר ךותמ ,תפטושה
 יכרצל תונעל תויוארה תודמולה לשו םידומ

 .וז תינכת
 ימ ךא ,הנובנו הנוכנ וז הצלמה יכ קפס ןיא

 ?הרסחה היצפסנוקה תא קפסי ימ ?השממי
 י'עוצעצ" בשחמב האור תמייקה היצפסנוקה

 והשלכ םוקמ ול תונפל םיבייח רשא ,יחרכה
 .קיזי אל םג ליעוי אל םאש ןפואב תכרעמ ךותב
 שומיש הביתכמ תיחכונה הייטנה ןכ לעו
 -ונו תורכומ תורוסמ לע תונעשיה ךות בשחמב
 תולבגמ תא ררחשל םילגוסמה םה םיטעמ .תוח
 ידכ םנוימדל רורד תתלו ,םהילעמ תרוסמה
 ,דומיל -- לש תוליבגמה תורגסמה תא ץורפל
 .שנועו רכש ,ןויצ ,ןחבמ ,ןוניש ,לוגרת

 -יאל ךלוה בשחמה לש רידאה לאיצנטופה
 -ישו יונישל ןוכנה שומישה וב השענ אלו ,דוב
 .הדימלה ךילהת רופ

 .ל"וחב םג אלא ץראב קר אל ןוכנ הז בצמ
 ךא ,העפותה לע םילבוק םיבר עוצקמ ישנא
 ,ריאמד ןהו'ג .רורב ןורתפ הל אצמנ אל ןיידע
 הטאד-לורנוק תרבח אישנ ןגס רבעב היה רשא
 תבשחוממה הארוהה תכרעמ תא החתיפש
 לש ליעי שומישל לאיצנטופה" יכ רמוא ,וטאְלפ
 -מדהו תויטנה י"ע קר לבגומ ךוניחב םיבשחמ
 יבשחמ" ץמאל איה תיחכונה היטנה .ונלש ןוי
 תא טעמב ךא םילידגמ השעמל רשא "עוצעצ
 תואמ תונב תויכוניז תורוסמ לש תויביטקפאה
 ."םינש

 -יצר עוצקמ ישנא רדעה איה תוביסה תחא
 םוחתב םג םייד םירועמה ךוניחה םוחתמ םיינ
 -ירפ ןיא ךכמ האצותכו ,תונכותהו םיבשחמה
 חונינ שודשד אלא ,תודמולה םוחתב ךרדה תוצ
 .םירכומ םימב

 והובו והות

 אל ,ל"וחב םג ומכ ,ץראב ךוניחה תכרעמ
 ךותב םיבשחמה תטילקל הליחתכלמ הנגראתה
 שומישה תרטמ תא רידגת רשא תרדוסמ תרגסמ
 םיבשחמה -- אוה ךופהנ .התיכב בשחמב
 ,םירומ ,םירוה לש םיצחל בקע תכרעמב וגפסנ
 אל ףא .דועו הנכותו הרמוח תוקוושמה תורבח
 לוקיש היה םיבשחמה תריחב ילוקישמ דחא
 -שחמה דוקפית לש הרצק הקידב ןכאו ,יניינע
 והות .והוכו והות הלגמ ךוניחה תכרעמב םיב
 בושקיתה תדעו לש התעיבק תא קזחמ הז והובו
 תסנכה"ב תקסועו הקסע ךוניחה תכרעמ יכ
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 הרדסה ךשמהב ,ןכאו ,"תותיכל םיבשחמ

 אל וב בצמ רשפיא הז ימניד ךילהת יכ חכווינ
 לכ טעמכ אלא ,התיכ לכל סנכנ םיוסמ בשחמ

 .התיכל וסנכנ הנכות לכו בשחמ
 םיבשחמה יגוס יכ הארנ תואבה תוריקסב

 יבשחממ םיענ ךוניחה תכרעמ תא םישמשמה
 יבשחמ דעו רודומוקו לפא יבשחמ ךרד ,יראטא
 ןעוט קוושמ לכ רשאכ ,יפ-ידדיפ לטיגידו מבי
 ...קסוע אוה הב תכרעמה לש התרוכבל

 ןניא רפסה יתבב תולעפומה תונכותה םג
 םינוש םימרוג ידי לע תובתכנ אלא ,תודיחא
 תדחוימה תיכוניחה ותסיפתו דחא לכ ,םינושמו
 בושחימ אשונל תישיאה ותשיגו דחא לכ .ול
 םינעוט וללה םימרוגה תיברמ .הארוהה תכרעמ
 הדבוע ,םהיתונכותב ךוניחה דרשמ לש הרכהל
 יעוצקמ וק לש ומויק תא קפסב הדימעמה
 תכרעמב םיבשחמל הדעוה" לצא רורבו החנמ
 .25.10.81-ב המקוה רשא "ךוניחה

 םיצמאמ זוכיר תמועל רוזיב

 -בוח םניא קושב םילעופה םייעוצקמה תוחוכה
 ,םיבאשמה זוכיר הנרשפאתש תויודגאתהל םיר
 ,םיצמאמה רוזיבל םתלוכי לככ םילעופ אלא
 .םיידדה הליטקו תרוקיבב הבר היגרנא םיעיקשמו
 ידכ ךות עלקנ ונלש ינוימדה רפסה תיב תווצ
 יבשחמ אשונ לע ןויע םויל םיברה וישופיח
 זכרמב הנורחאל ךרענש ,ךוניחה תכרעמב לפא
 "תונהיל" ולכי םה םשו ,ביבא-לתב םידיריה
 דע ועיגה רשא תוידדה תומשאהו תויוחגנתהמ
 תונורדסמל ושלגש תוינלוק תובירמ ידכ
 הז ןותעב הביתכל תימע לש ומוכיס .הגוצתה
 רצק היה הז עורא יבגל - יררה סמס -
 אל ןיידע אוה -- וילותיחב וניא קוניתה :עלוקו
 .דלונ

 ישמתשמ דוגיא תמגודכ ,םישמתשמ ידוגיא
 -ורושל לכקל םיברסמ ,ךוניחה תכרעמב לפא
 תא םיליבגמו ,םייחוור-םיירחסמ םיפוג םהית

 ₪  םישנא
 םיבשחמו

 ,םייחוור יתלב םינוגראל קרו ךא תופרטצהה
 .דועו רקחמ ינוכמ ,תואטיסרבינוא ומכ

 -ורופל יעוצקמ ץעוי שמשמה ,ביני ןנח רמל
 -יסה :וז העפותל ינויגה רבסה שי ,םינוש םימ
 ידוגיאל ףרטצהל םייחוור םינוגראל ריתהל בור
 הלא םינוגרא יכ ששחהמ עבונ הדמול יחתפמ
 םהיתונויערו םהיתועידי תא "לוזגל" םייושע
 -רהל ךכ ידי לעו ,םייחוור-יתלבה םינוגראה לש
 .ןלציל אנמחר ,ףסכ רתוי חיוו

 ,תונושמ תועפות הדילומ וז הרזומ הסיפת
 -יתלב םיפוגל םיפנוסמה םייחוור םינוגרא ומכ
 םינוגרא םע יקסע רשק םישועה וא ,םייחוור
 תולבגמה לע םירבגתמ הז דעצ ידי לעו ,הלאכ
 -ולקסקאה םישמתשמה ידוגיא לא תופרטצהבש
 .םייביס

 זוכירה חבשב

 תונכות םיחתפמה םיפוג לש תזכורמ הלועפ
 -ותש תידדה הירפה חיטבהל הלוכי תוידומיל
 דימעתו ,םימדקתמו םימכחותמ םיחותיפל ליב
 -ילה הנכותה תפמ לע דבכנ םוקמב לארשי תא
 אלמל לארשי הלוכי ותוא םוקמ -- תידומ
 -עופה םייעוצקמה תוחומה תוכזב ןה ,דובכב
 תבהאו ךוניחה תרוסמ תוכזב ןהו ,הב םיל
 .ידוהיה םעבש ךוניחה

 םיחנמה םילוקישה םא ןכתי אל הזכ בצמ
 םה חטשב תולעופה תונושה תורבחה תא
 תורחת לע םיססובמה ףועמ ינטק םילוקיש
 תורבחהמ תחא לכ דוע לכו ,הסג תיקסע
 ,ןכא ,הלגעה .רחא ןוויכל הלגעה תא תכשומ
 .ץובב העוקת תראשנ

 םיישונא םיבאשמ םיעקשומ יחכונה בצמב
 ,םירתוימ םייטרפ םיחותיפב םירידא םייפסכו
 לש בר-ברע םויק לע העיבצמ חטשב הנומתהו
 .תיזכרמ תשבוגמ הסיפת תורסח ,תויקלח תונכות

 חותיפב (וקסע וא) תוקסוע תוכר תורבח
 םירומל ןרקיעב תודעוימה םירבחמ תופש
 ךרוצל ןהב שמתשהל םירומאש םילאיצנטופה
 דבלמ .םהידימלתל תויפיצפס תונכות תביתכ
 ברה םירבחמה תופש רפסמש הרקה הדבועה
 -בומו הדיחא השיג רשפאמ וניאו קדצומ וניא
 רשאב דבכ יעוצקמ חוכיו םייק ,אשונל תינ
 בותכל םירומה לש םייחכונה םתלוכיו םנוצרל
 ףותיש לע ססבתהל תנמ לע.תידומיל הנכות
 שדח רוד ךירדהל שי ,םירומה דצִמ הזכ הלועפ
 רזע ילכמ תונהיל םילגוסמ ויהי רשא םירומ לש
 םיעתרנה םירומה םה םיבר ,יחכונה בצמב .הזכ
 שומישמ ןכש לכ אל ,התיכל בשחמה תסנכהמ
 .םישדח חותיפ יכרוצל בשחמב

 תופשב שומיש דגנ תועמשומה תועדה תחא
 ןיאש םשכ יכ תסרוג ,םירומה ידי לע םירבחמ
 רובע הכרדהו דומיל ירפס םיבתוכ םירומה
 ובתכי יכ םהמ שורדל םוקמ ןיא ןכ ,םהיתותיכ
 .םינושה דומילה יאשונב תומכחותמ תודמול

 644 םירומה לש יביטקא ףותיש סורגנ םא םג

 הדימהל

 ?המיאתמ ם"אות םאוה

 ןוחביאו לוגרית רנייה .ם"אות תוכרעמ
 חותיפב .ח"טמ ידילע החתופ ,בשחמ עויסב
 רניח היגולונכטל זכרמה ססבתה תכרעמה
 00158//60-) 64 תכרעמ לע תיכ

 חתיפ רשא 45155150 57860
 רבינואב םיפוס קירטפ 'פורפ לש ותונויצ
 .ב"הראבש דרופנאטס תטיס
 רעפה תייעבל םינורתפ אוצמל ארקנ ח"טמ
 ?₪ םהיגועיהל ךוניחה תכרעמ תושירד ןיבש
 זכרמה רחב הליחת .םישלחה םידימלתה
 יהוזש םושמ ,ןובשחה תייעב םע דדומתהל
 רדיו .םידימלתהמ תשרדנש תיסיסב תונמוימ
 ןמזה ךשמב .םילוכסיתל ץופנ רוקמכ הע
 דומיל תועוצקמל םג תכרעמה המאתוה
 תנבה) תירבעה ןוועלה לוגרית ןוגכ .םירחא
 ,למשח ,הסדנה ,תילגנא ,(ביתכ ,ארקנה

 .בשחמ תופשו תונבתב

 ועיפשהש םימרוג

 תכרעמה הנבמ לע
0-7 7" 

 תדמועה תיגוגאדפה הסיפתה לכ םדוק <

 הריִּכַמ וז .תינדיחיה הארוהה תטיש ירוחאמ

 םתלוכיב םידימלתה ןיב תּונוש תמייקש ךכב

 .םהיכרוצבו

 /םיעוציב סחי לע רומשל ןויסינ .ריחמה 4

 .רשפאה לככ הובג ריחמ

 סמועב) .ההובג הבוגת תוריהמל השירד 4

 (.היינש תירישע ךות תכרעמה הביגמ אלמ

 דרשמ לש דומילה תוינכותל האלמ תומאות 4

 .ךוניחז
 םידימלתה לש םתמר לע ךרענש 70 ,

 ,רבתסה רפס יתב המכ לש תונושה תותיכב

 םימייק ,םינושה רפסה יתב ןיב םירעפל טרפש

 .המצע התיכ התוא ידימלת ןיב םילודג םירעפ

 רפסמש ךכל םרג הארוהב לבגומה םדאה-חוכ

 ךכמ האצותכ .לדג התיכ לכב םידימלתה

 עיקשהל לוכי ךנחמהש ןמזה-ךשמ םצמטצה

 היננכתמ תא הבייח וז תואיצמ .דדובה דימלתב

 ךחוימב ,הרומל םלוה ףילחת אוצמל תכרעמה

 ללחה תאו .דמלנה רמוחה לש לוגריתה יבלשב

 .ם"אותו 61 תוכרעמה תואלממ הזה

 יררה (סמס) ןושמש

 תכרעמה הנבמ

 וא 1.81 11/73 דבעממ תבכרומ ם"אות תכרעמ
 וגז 1] תחפשממ םהינש ,1.81 11/23 דבעממ
 .לטיגיד תרבח לש

 תכרעמ ח"טמ חתיפ ם"אותב שומיש םשל
 וא 16 הקיסעמ וז תכרעמ .תרחוימ סקלפיטלומ
 יבג לע אצמנש םינותנ רגאמ הל שי .םיפוסמ 2
 ןוילימ 40 דע לש תלוביק לעב חישק טילקת
 ,םיוות ןוילימ 20 לש יוביג פייטו  ,םיוות
 .הנכותה תא תונשל רשפאמה

 "נוק יתש ,ח"טמ תרצותמ םה םג ,םיפוסמל
 "גטניא תדלקמו שטניא 12 ףוסמ :תויצארוגיפ
 תילארגטניא תדלק* ,שטניא 12 ףוסמו ,תילאר
 תדלקמל .םידילק 62 תלעב האלמ תדלקמו
 תאצמנ "0" הרפיסה) .םידילק 20 ףוסמה

 -ילקה לכ (."1" הרפיסה ינפל ,יעבטה המוקמב

 "פאמו םידימע םה  ,עגמ-ידילק םה ףוסמב םיד

 .העונת ילעב םידילקמ רתוי לק יוקינ םירש

 חרואב .400א 240 איה ךסמה לש הקיפארגה

 חרואבו ,תורוש 24-ב םיוות 80 ךסמל ללמ

 ְי .תורוש 20-ב םיוות 50 ךסמל הארוה

 תוינכות לש תוירפסמ תבכרומ הנכותה

 רועישה תרבעהל תכרעמ :תללוכ איה .בשחמ

 תרבעה לש תכרעמ ;ךסמל בשחמהמ םיליגרתהו

 "אשה לע הבוגתב ,בשחמל דימלתהמ עדימ

 לע םינותנ ףוסיאל תכרעמו ;ךסמה לעש תול

 סינוש םייטסיטאטס םינותנו םידימלתה יגשיה
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 םיבשחמו

 תא ליכמה ,הז םינותנ סיסב .םיליגרתה לע

 רבעומ ,תכרעמהו םישמתשמה םידימלתה יגשיה
 שמשמו ,תיצרא בקעמ-תכרעמל ןהו הרומל ןה
 .הדמולה רופישל חתפמ

 ?הככ המל -- ם"אות

 החישב .יעדמ סיסב לע החתופ ם"אות תכרעמ
 הדיחיה לע יארחאה ,ןיסוא סיאול ר"ד םע
 ויה המ רזחשל וניסינ ,הארוהב םיבשחמל
 .אקווד הז גוסמ תכרעמ חותיפב םילוקישה

 הרומה לש ודיקפתש התיה תיסיסבה השיגה
 בצמל םיוסמ עדי בצממ דימלתה תא ריבעהל
 שמשמ הז ךילהתב .רתוי םדקתמ ,רחא עדי
 סנכנו ,הארוהה תכרעממ קלח קר בשחמה
 .רמוחהמ קלח רבכ דמיל הרומהש רחאל הנומתל
 עייסמו אשונה תא דימלתה רובע רחוב בשחמה
 רחאל .רמוחה תא לגרתל ,תולאש ידי לע ,ול
 תואצות יפל ,הכועה בשחמה עצבמ ןכמ
 תכרעמל דימלתה תא בשחמה הנֶפֶמ הכרעהה
 רתוי םדקתמ בלשל וריבעמ וא ,תעייסמ הארוה
 ,שדח אשונ ורובע רחוב אוהש ךכ ידי-לע
 .ותמרל םיאתמה

 ,םיכשמ 3 רובעש אוה לבוקמה םינמזה חול
 לבקמ ,הרומה םע דחי ,דחא לכ תוקד 40 ינב
 .בשחמה לומ לוגרית תוקד 40 דימלתה

 םיגשיה

 4.םינש הנומש הז שומישב תאצמנה ,תכרעמה



 :םיגשיה המכו המכ המצעל רבכ המשר
 ךוניחה תכרעמ תושירד ןיבש רעפה םצמוצ 4
 וליפכה ,המגודל ,ןובשחב .םידימלתה יגשיהל
 .דומילה בצק תא ם"אות ישמתשמ
 -מתשמה םידימלתה לש ימצעה יומידה הלע 4
 .םיש
 הדרחה תמר הדרי ם"אות ישמתשמ ברקב <
 .הקיטמיתמה םוחתב

 החושק ם"אות תכרעמ ידוסיה רפסה תיבב
 ,םירבחמה ידי לע תכרדומ הארוהה .ןיטולחל
 ךמס לע תויונב תכרעמה לש תוטלחהה לכ ןכלו
 יפכ ,ויגשיה תמר) דימלתה לש ימינפ לדומ
 תיגוגאדפ היגטרטסאו (םתוא ךירעמ בשחמהש
 -יכב תכרעמב שומישה .הדמולה ךותב היונבה
 הליחתב םנמא .רתוי שימג ידוסי לעה תות
 עונמל ידכ ,הרומה ידי לע תכרדומ הארוהה
 שפוחמ האצותכ קחשמל דימלתה לש ותשילג
 ידי-לע הארוהה תכרדומ ךכ-רחא ךא .טלחומ
 לכב דמולה לוכי ןושארה בלשב .ומצע דימלתה
 :המגודל .הטילש שקבלו תכרעמה תא רוצעל תע
 ,הרזח ;ימוקמ רבסה לבקי דימלתה ,רבסה
 ,המידק ;םיוסמ אשונ לע רוזחי בשחמה

 ,הרוחא וא האבה תרגסמל רובעי בשחמה
 .תמדוקה תרגסמל רוזחי בשחמהו

 ףוריצב תכרעמה תא רכוש רפסה תיב
 תוריכשה תרגסמב ,הכרדהו הרקב ,הקוזחת
 לש תומדקתמ תוסריג םניח רפסה תיב לבקמ
 םינש שש לש הפוקתל םתחנ הזוחה .הדמולה
 רובע הנשל רלוד 15000-כ :וב בוקנה ריחמהו

 .םיפוסמ 32 תב תכרעמ

 -תהב ץוענ תכרעמה לש הנורסחו הנורתי
 תיגוגאדפ הסיפתל תטלחומ טעמכה התמא

 .ינדיחי לוגרית לע היונב תכרעמה לכ .תמיוסמ

 רשאו ,וז תיגוגאדפ השיגב רחובש רפסה תיב
 תכרעמב אצמי ,המיאתמ הדמול ורובע תמייק
 תלעב ,תבייחמ ךא ,תֶקַּפָסִמ תכרעמ ם"אות
 יתוריש תמר םעו חטשב םיחכּומ םיגשיה
 רפס תיב .רתויב ההובג הכרדהו הקוזחת
 ,וילע תלבוקמ הניא וזה תיגוגאדפה השיגהש
 אוהו אצמנב הניא ול השורדה הדמולהש וא
 הארי ,תודמול לש ימצע חותיפו תושימג דדועמ
 .ידמ החושק תכרעמ ם"אות תכרעמב

 תכרעמ וא ם"אות תכרעמ הלאשל הבושתה

 ,הנכותב ,הרמוחב תאצמנ הניא בשחמ ורקימ
 תיגוגאדפה הסיפתב תאצמנ איה .הדמולב וא
 ויתולבגמ לע בשחמ ריעזה .רפסה תיב לש
 ,תלבגומ םיגשיה בקעמ תכרעמ ,ךבוסמ דויצ)
 איה (הרומהמ תוהובג תושירדו ריהמ יאלב
 רשפאש תכרעמ .ם"אותמ רתוי השימג תכרעמ
 תופש תרזעב תימוקמה המרב םג המיאתהל
 -והינו םייגוגאדפ םישומיש ףוס ןיאל ,םירבחמ
 רתוי הבוט ,תאז תמועל ,ם"אות תכרעמ .םייל
 תשרוד םלוא ,התנכנ םרובעש תורטמה לכל
 .ולא תורטמל יאנת אלל תונמאנ

 תורעב תיתילכתיבר תכרעמ -- ם"אות
 הארוהה

 (תיכוניח היגולונכטל זכרמה י"ע ובתכנש תומלשהו תורהבה)

 -הארוהה םוחתב הכרד הלחהש ,ם"אות תכרעמ
 - מוימ לוגריתו ןוחביאל ילככ בשחמ-עויסב
 חותיפ תונורחאה םינשב הרבע ,דוסי תויונ
 .םינווגמ דומיל ימוחתל המאתוהו ץאומ

 ח"טמ חיכוה ,יצולחה ,ןושארה בלשב
 הרידס תוליעפב ם"אות תוכרעמ בלשל רשפאש
 רחא בקעמב םירומל רוזעל ,רפס יתב לש
 לע וז תומדקתה רבגתלו ,םידימלתה תומדקתה
 .דלי לכל תישיא םאתומה לוגרית ידי

 ןונגנמ תיינכב אלא יוסינב ןאכ רבודמ אל
 4000 םע תוכרעמ 150 ליעפמה ,בטיה ןמושמ
 3007ב םידימלת ףלא האמ תותרשמה םיפוסמ
 תיגוגאדפ הכרדה קפסמ הז ןונגנמ .רפס יתב
 .ם"אות תוכרעמ לש הלעפהב ךמותו
 העקשה השרדנ ,יחכונה בצמל עיגהל ידכ
 החנמה םדא"חוכבו ,ָחָתָפְמ םדא-חוכב המוצע
 הוואגב גיצהל רשפא םויה .הדשב םירומה תא
 ,םתומלשב ח"טמב וחתופש םיסרוק השולש
 עבשמ רתוי ךשמב ,םיחמומ תורשע ידי לע
 רבעמ קחרה אצמנה ,ןובשח :חותיפ תונש
 -נאטס תטיסרבינואמ הנקנש ןושארה סרוקל
 ;םיליגרת לש תונוש תוינבת 1000-כ םע ,דרופ
 ,תילגנאו ; םיליגרת 12,000-כ םע ,ארקנה תנבה
 -תורבוח וחתופ ליבקמב .םיליגרת 6,000-כ םע
 .דימלתלו הרומל רזע
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 יִזכְרְמל תויומלתשה ךרעמ םג םייקמ ח"טמ
 םיסרוקל .ץראה יבחרב רפסה יתבב תועוצקמה
 םפקיה ,םתסיפת תניחבמ ץראב המוד ןיא הלא
 םיבר ןיא םלועב םגש רכתסמו ,םתוכיאו
 -רפסל ,תילגנאל ומגרות ם"אות יסרוק .םגוסמ
 החלצהב םירכמנו ,תידנליאתלו תינולטקל ,תיד
 ,תוכר תוצראב

 | ו

 < והפיק לחש

 בושיח חוכ :תכרעמה חותיפב ינשה בלשה
 -לתה םע ןילמוג תלועפל םידחוימ םילכו םוצע
 ימוחתב ךוניחה תכרעמל םורתל םילוכיה ,דימ
 .םינוש דומיל

 ₪815/ 5 ,תללכושמ תונכית תכרעמ תועצמאב

 2 םישנא
 שחונו

 תא ריכהלו לגרתל שמתשמה לוכי ,קֶאד לש
 ,רלבמסא ,קיסייב :תונוש תונכית תופשב בשחמה
 תודוסי דומילה רפס .לאקספ ,ןארטרופ ,לובוק
 -וסי לעה רפסה יתבב רמלה ,בשחמה תרות
 הטיסרבינואה לש יראלופופה סרוקהו ,םייד
 .תונכית תכרעמ התואל םימאתומ ,החותפה
 אוהש ךכב ם"אות בשחמ לש ונורתי הז םוחתב
 תוינכות יעטק לע דובעל םידימלתל רשפאמ
 -וכי םה .תמכחותמו תבכרומ תינכותל ןרבחלו
 םוחתב בשחמה תונורתי תא ךכ םשל לצנל םיל
 טילקת) עדימה ןוסחיאו רוזחיא ,ןורכיזה רגאמ
 דע לש ןורכיזו םיוות ןוילימ 40 לש לודג
 תלעות םיקיפמ םג םידימלתה .(םיוות ןוילימ
 -זעבש ,יעוצקמ בשחמ םע םידבוע םהש ךכמ
 תונכית תופש ,הלעפה תוכרעמ םיריכמ םה ותר
 חתפמ ח"טמ .ההובג המרב הנכות תוליכחו
 -יכל בשחמה תרכהל בשחוממ סרוק םג םויכ
 .םייניבה תביטח תות

 תכרעמב םידימלתה תדובע תוטיש םג
 ,תינפת ולביק םיידוסי-לע רפס יתבב ם"אות
 -קמב רשאכ ,בשחמ עויסב הארוה לש םוחתב
 ם"אותב תלעפומ (למשח ןוגכ) םינוש תועוצ
 ,םירבסה ןתמ םע לוגרית לש תבלושמ הטיש
 ךיא דמול דימלתה .תכרדומ הארוהו הרזח

 המ הטלחהה רשאכ ,בשחמה תרזעב דומלל

 הארוהה ךילהתב אבה בלשה היהי
 .ותטלחהל םאתהב וא ויעוציב

 יסרוק דומלל תרשפאמ ם"אות תכרעמ
 הנכות תוליבח תועצמאב םינוש םייעוצקמ
 -בתכ סרוק :םירחא תומוקמבו ח"טמב וחתופש
 הטישב השקהה תונמוימ) תילגנאו תירבע תונ
 ,תידרשמ תובתכתה ,םילילמת דוביע ,(תרוויע
 ינורטקלא ראוד ,תבשחוממ תונובשח תלהנה
 ,םתקידב ,םינחבמ תגצהל הנכות תכרעמו
 םג תעייסמ תכרעמה .חווידו םינותנה דוביע
 (ל"הצ לש ללוכ) תונוש הכרדה תוכרעמל
 -פתל תושורדה תויונמוימ תקידב ךות הכרדהב
 עיצמ רעונ ינבלו םידימלתל .םינוש םידיק

 יפל תעבק

 הדמּויל
 חוממ תכרעמ זכרמה

 .ןוי גיהו

 םיחתפמ ,רבכמ אל לחהש ,ישילשה בלשב

 הלא דחוימבו ,םיכירדמ וא םירומ לש םיתווצ
 םיסרוק ,ךויחה דרשממ הכימת םילבקמה
 ונחתיפש םיסרוקהש םינימאמ ונא .םישדח
 ,ךורא חווטל ל תיניצרה הדובעהו חותיפל םילכה
 םיחתפמ לש הדובעל המגוד תווהל םילוכי
 לש תודוסה לכב הכרדה ןתיי ח"טמ .םיפסונ
 קינעי םגו ,ם"אות תכרעמב הדמול חותיפ
 -רוקה תיינבב שכרש ןויסינהמ םירחא םיתווצל
 .םתלעפהבו םיס

 ינשב רשפאתמ ם"אותב תודמול חותיפ

 וו
 תוימוקמ תרושקת

 םירתוימ םישער תשרב םירתונ ןיידעו ;תות
 .םיבר

 "צמאב תוליעיב םילייתה לע ןגהל ןתינ
 תא טלוק הז הטעמ .תכתמ תפטעמ תוע
 עקרקה לא םתוא ריבעמו םירתוימה תותואה
 גוסמ לבכ .ךוותבש םילייתה לא ועיגיש ילבמ

 אוה .(9 'סמ הנומת האר) סקניווט ארקנ הז

 .מבי לש 5צ%1א/1 תשרב ןקתומ
 סקניווטה לבכ לש רתוי קיתווה ודוד-ןב

 ךילומ לבכב .ילאיסקאוקה לבכה אוה ,ןגומה
 תרזחהל שמשמה הטעמב ןגומה ,דבלב דחא
 ילאיסקאוקה לבכה לש היגולונכטה .תותוא

 לבכ והז .הנש םישימחמ הלעמל רבכ תמייק
 םייטרדנטס םה םירוביחה ,עפשב יוצמ ,לוז
 םינקתומ הלאכ םילבכ .תיסחי הלק הנקתההו

 סקוריז ללוכ ,תובר תרושקת תוכרעמב

 .טנרטאו

 תרושקתה יעצמאב םישודיח
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 םילייתה לש תורכומה תוקינכטל רבעמ
 . תויגולונכט התע תוצצ םינגומהו םיפפולמה
 לע תוססובמ ןלוככ ןבור ,תוחיטבמו תושידח

 | .םייטפואה םיביסה
 עהל רואב םישמתשמ םייטפוא םיביס

 ןיטולחל םה םינסוחמ ךכל יא .תותואה תרב
 .הנגה םישרוד םניאו ,תוילמשח תוערפה ינפמ

 לע םיעיפשמ םינגומ םילבכש ,ןאכ ןייצא

 תא םיתעל םיתוועמו םהב םירבועה תותואה
 הובג רדתהש לככש ,איה היעבה) .לגה תרוצ

 ₪ םישנא
 שש

 רבסהו לוגריתל תבלושמ תכרעמ חותיפ <

 של ןתינ הב ,(1וו1011)

 קיהבו םיאשונב תעייסמ הארוהו

 ד וניא ם"אותב תודמולה חותיפ

 ינונגנמה לכ .תונכית

 הלולכה ,םיסרוק תיינבל הנכותה תכרעממ קלח

 . .ם"אות תכרעמב

 םיפ
 בע ש | חדורט שרו

 תר תווריתל חו| שורדה
 בכ ם /

 ידיזלע ולש הגיפסה תדימ הלדג ןכ ,רתוי

 תואה ןיב ןיחבהל רשפא-יא ףוסבל .לבכה

 רודישה-ספ בחור לבגומ ןכל .עקרה שער ןיבל

 א םייטפואה םיביסב (.וללה םילבכה לש

 .החוטש םהב םירדתה תונעיה .וזכ היעב

 רועישב רוחבל תשרה יבצעמ םיאשר ךכיפל

 אוה םינותנה רועיש) .רתוי הובג םינותנ

 אוה רגתאה (.רודישה-ספ בחור לש היצקנופ

 יכרצל המיאתמה ,םייטפוא םיביס תשר בצעל

 .תוימוקמה תרושקתה תותשר
 תותשרל תושמשמ וידר תורודשת םג

 וידרה רשק עודי וליפא .תוימוקמה תרושקתה
 טעמ וב םישמתשמ ,בר ןמז רבכ רכּומו

 ללכ ךרדב גייתרפיסה םינותנה תרבעהל

 -שר ןיב רשק תריציל וידר-תותשר תושמשמ
 .םירטמוליק רפסמ וזמ וז תוקחורמה תות
 תשר איה וזכ תשרל רתויב תינוציקה המגודה

 .םינייוול ןיב תרושקת

 תוידיתעה תרושקתה תותשר
 סקר

 אלל וללְּכיידיתעה לש תרושקתה תותשרב
 לבא .םויכ ןתוא םינייפאמה םיוותהמ קלח קפס
 המ קפס

 םיקזשימ תריציל דו יוניש לוחי דא
 ץש 4. 1 הנכ ותב ונ - ל - הארנכ

 .תשרבש םיתמצה ןיב

 -וקוטורפה תא םיללוכה םידחוימ םיבבש

 גופו (םור) הרמוחב ונקתוי תשרה לש םיל
 - ו ₪

 מח תזה תופוקש ויהי תשרה תוי
 -'גה < / ₪ 0/1

 ח ומכ ,הטושפ ה תותשר ויח ומכ ,הטושפ היהת 0

 י.- כ * םויר



 הרבו ם'ש)א < ק/07ק/
 יתנש יונמ לע וישכע םותח
 ךתריחב יפ לע רפס לבקו

 .רתוי תעדל בייח התא ?בשחמב שמתשמ התא
 .תעדל אל ךל רוסאש יאדו ?בשחמב ןיידע שמתשמ ךניא
 לקש הפשב ,ושדוחב שדוח ידמ ,לכה ךל רפסיש ןוחריה אוה ישיא םיבשחמו םישנא
 !הניבהל
 ,ףנעב םיחותיפו םינוויכ לע לכה תעדל לכות ךכו - ךתיבל תורישי ןיזגמה תא לבק
 ...אל המו - םיקחשמ ,תויזחת ,קוש ירקחמ ,םיאצממו תוקידב
 תיירפסמ רפס לבקת ףסונבו (מ''עמ ללוכ) 'ש 23,200 :תונוילג 12-ל יתנש יונמ ריחמ
 .ךתריחב יפ לע ,םיבשחמו םישנא

 .םויה דוע חלשו - האחמה ףרצ ,שולתה תא אלמ ,רפס ךל רחב

 0 : / = || ",  קיסשב ןתינכותמ
 - 0 ] ושני .צכע-

 | | "בשחמ תדיחי להנמ דעו
 דגנ ץורמב

/ / . 

4 :% 7 . : 

 . א

 עא ומזה דגנ ץורמב בשחמ יכודיש | בשחמ הנקתש ינפל רוצע 7 קיסייב |תינכותמ
0 

 יש ןניק ןורשו בד תאמ תגירפ ירב תאמ ךל רפסיש תירבעב ידיחיה ךירדמה '"" בשחמ תדיחי להנמ דע

 הדובע תוקד 60 ןופה ,ינוידב בשחמ ירופיס םיבשחמ לע תעדל יאדכש המ לכ םיקוסיעהו תועוצקמה ךיודמ
 .האצות תוקד 90-ל .ךתוא קתריו עשעשיש ופסה .הנכותו םיישיא .םיבשחמה ףנעב

 התא םג הזה ופסה םע ('ש 4,562 :יגולטק ריחמ) ('ש 7,910 :יגולטק ריחמ) םידומיל ןנכתמה לכל הבוח ופס
 !ןועשה יגוחמ דגנ ץורמב חצנל לכות .קושב רתויב טהולה ףנעב הריירקו

 (!ש 7,335 :יגולטק ריחמ) ('ש 7,335 :יגולטק ריחמ)

 61130 א"ת 33325 ד"ת ,ישיא םיבשחמו םישנא

 ,ישיא םיבשחמו םישנא תונוילג 12 לע יונמ תויהל הצור ינא ,ןכ

 'ש 23,200 ס"ע האחמה ףרצמ ינא

 :רפסה תא ,םולשתב תפסות אלל ,לבקל חמשא

 ןופלט 'סמ ימש

 תוקימ ב < רעש ₪ 0 לע. יפמ 'חר

 םידומיל/הדובע םוקמ ליג

 ךיראת ב 666 ₪000 46 06 א 8

 | אשטדה| | -טדרלש יפקה דויצ םע
 | | - עיזהל קיספי ךלש בשחמה
 2 ?בקמ התא טדרמ םיבשעחמל יפקיה דחיצ הנוק התאשכ

 - 4 מדקתמ תויגולונכט קווישעב לארועיב הליבומה הרבחהמ

 ב המ םירצומ לבקמ התא :רצומה תיינק םע הליחתמ ,חוקלה ,ךתיא םיסחיה תכרעמ דרב

 ולוטמ תורשו יוביג תכרעמו הנושארה
 טדר לש תוחוקלה גוחל התא םג ףרטצה

 | דס |

 03-4843211 ילטב
- 

 ךתורשל דמוע תוריכמה תווצ



 64 רודומוקב הקיפארג
 רחש ןב ןרע

 שמתשהל דציכ טםתדמל 0 קיווב שומישה תובתכה תרדסב

 דציכ סכליכשתש ,השדח תובחכ-תרדסב םיחתופ ונא תעכ קיווב

 דיאנ וז הרזסב .64 רודומוק .ונממ רגובה ריחאב שמתשהל

 םהינווג לע ,תונכיתב ונתוא םישמשמה םיאשונה לכב סכיניע

 ,םישערו םילילצ תקפהו עמש ,םיטיירפס .הקיפארג :םינושה

 .םירחאה תוקריה לכו םינוטילקת ןנוכ ,םיעבצ תדרפה

 .הקיפארגב שומישב קוסעל ליחתנ הז קרפב

 רבד תישאר
 == ההד 7

 לע הגיצהל לכונ דציכו ,הקיפארג קוידב יהמ ונמצעל הליחת ררבנ

 .גצמה
 יקסא יוות תרזעב איה תיפארג הגצהל רתויב הטושפה ךרדה

 :םינמנ ולה םיוותה לע .בשחמה ןורכיזב םיאצמנש ,(זעלב .\5וז)
 .תונוש תורוצו םידחוימ םינמיס ,םירפסמ ,ילגנאה תיבפלאה תויתוא
 ךכ םשל ,ןכבו ?גצמה לע יקסא ינמיס םיגיצמ דציכ -- םילאוש םתא
 :םכינפל ןהירהו ,תויורשפא המכ םכתושרל תודמוע
 .בשחמל תורישי םיוותה תא דילקהל םילוכי םתא 4
 .גצמה לש ןורכיזה יאתל םינוש םיכרע סינכהל רשפא 4
 ולא םיוות תונשל ולכות ,םללכב רודומוקו ,םיבשחמריעזה בורב
 .ךשמהב וחכווית ךכבו .םכנוצרכ
 ךסמה לע ההובג הקיפארגב הנומת גיצהל איה תרחא תורשפא 4
 .ןורכיזב םש-יא אצמנש ,יפארגה
 וללה .םינססות ירבעה םמשב וא ,םיטיירפסה תא חכשנ לָּבּו 4
 ,תונוש תורוצ גצמה לע גיצהל ונל רשפאמש ,יראלופופ שודיח םיווהמ
 .ןוויכ לכל תולקב ןזיזהלו
 .ולאה תויורשפאה לכ תא לעפתל דציכ הארנ וישכע .הז והז

 ןורכיזה יאת

 םה הממו ,םהַמ -- תובר הכ םהב םירבדמ ונאש ,םיאתה וא ,םירגואה

 ?םיבכרומ
 תבותכ שי ןורכיזב את לכל .םיאת-םיאת יוגב בשחמה ןורכיז ,ןכבו

 65536 םימייק 64 רודומוק לש ןורכיזב .ותוא ההזמש ,תחא
 65535 תבותכ דע (%0) 0 תבותכמ םיאצמנה ,קוידב םירגוא/םיאת
 וכותב יכ ,(8/1%) תיב םשב םינכמ ונא הזכ דיחי את לכ .(5=₪)
 .םיטיב הנומש :(...תקיודמ אל הרדגה) םירייד הנומש םינכוש

 וזה הדיחיה .בשחמב רתויב הנטקה הדיחיה לש המש אוה טיב
 שי/קולד) 1 וא (םרז ןיא/יובכ) 0 :םיכרע ינש קרו ךא ליכהל הלוכי
 יראניב רפסמ םירצוי ןורכיזב את לכ םיביכרמש םיטיבה הנומש .(םרז
 :האבה המגודב תאז תוארל ולכות .(2 הריפס-סיסב)

 םישנא
2 

 לרודלס סמ

 ל?ובכ/קּולד

 (אתה םש)

 םייובכ וא (1) םיקולד םימייוסמה םיטיבה תא םיאור םתא וז .המגודב
 הנומש תא ליכמש) 1000 ןורכיזה אתב רצונש יראניבה רפסמה .(0)
 1000 את לש וכרע תא ארקנ םא .10110010 :היהי (וללה םיטיבה
 רפסמה .והשלכ ינורשע רפסמ לבקנ ,(?6 ₪ (1000) ידי-לע) קיסייבב
 .םיטיב הנומשמ בכרומש ,יראניבה רפסמה תא גציימ הזה

 רפסמ לש ינורשע ךרע בשחל דציכ הארנ האבה המגודה תרזעב
 :והשלכ יראניב

 "רוד"ק יסמ

 קרויה ים רופ 1 9

 (אתה םש) ועו

 :(2 סיסב) יראניבה גוצייהו

 'סמ
 0 ₪ 0 ה 7

 יי [ יי ] רג וו

 ירודיס

 (אתה םש) וקו

 :(ילאמיצד = 10 סיסב) ינורשע גוצייבו

 2 ירודיס 'סמ
1 1 2 3 4 5 6 7 

 | 3 7 וש
 (אתה םש) 1,ו

 :רתוי טושפ ינורשע גוציי

 ירודיס 'סמ
 7 6 5 4 3 2 ו 1 ה

 יי 1 ]יי רווי וויזי
 (אתה םש) ועשו

₪ 

 םיבשחובו

 םלוא .עובק ךרע שי טיב לכל יכ םיאור ונא ןורחאה גוצייה יפל
 אוה ןוכנה ינורשעה גוצייה ןכלו ,םייובכה םיטיבהמ םלעתהל ונילע
 :םיקולדה םיטיבה לש םהיכרע רוביח

 , 2 , 0 לרודיס 'סמ
 7 6 5 ו : 0 0% ו

 | יא בו | 6[ / .] | | ל?בורקע גךצלה

 (אתה םש) וקָעו

 לש ינורשעה ךרעה תא לבקנו ,128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214 רבחנ
 .םיקולד 7 ,6 ,4 ,2 ,1 םיטיבה ובש ,1001 אתה

 :תפסונ המגוד הנה ?ךבוסמ

/ 6 5 ₪ 3 2 1 0 

 ₪ השש ₪
 (אתה םש) 5

 :יראניבה רפסמה תא םיגציימ ,5 אתב ,ולא םיטיב

 (אתה םש) 5

 (םיקולדה םיטיבה לש ךרעה יפל) הז יראניב רפסמ לש ינורשעה גוצייה

 :אוה

 :לבקנ ,בשחנ םאו
4 = 32 + 2 = 25 + '2 

 רשאכ ,5 רגוא/את לש יפוסה ינורשעה ךרעה השעמל והזו

 .םיקולד

 5,1 םיטיב

 םישנא
 חובו

 ? םירותה םיירנב דביפ

 םיוותו םינמיס ,םירפסמ ,תויתוא) גצמה לע גצומש (רטקאראק) ות לכ

 ;םירגוא/םיאת הנומשמ יונב ('וכו םייפארג

 .םיטיב הנומשמ בכרומ ,םדוקה ףיעסב רומאה

 תא םכריכזהל ,הזכ את לכו

 םורה ןורכיזב והשלכ רוזאב םיאצמנ בטיה םיריכמ ונאש ולא םיוות

 ארוק םשמ .(512000 אסקהב אוהש 53248 תבותכמ)

 .גצמה לע ןסיפדמו ,תויתואה

 וא ,יראניב סיסבל האלהו 53248 םירגוא לש םיכרעה תא םגרתנ םא

 :האבה הנומתה תא לבקנ ,ירויצ

 לראניב גוצי

|28 64 3216 8 4-2 1 

8 
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 ישמהל לכונ ךכ
 ציכ תראתמה ,ליעלד הלבטב

 :םיניינע המכ וניניעל םיטלוב

 לכ ,םיטיב הנומש אוה ות לכ לש ובחור 4

 וה 64-ב את לכ בחור) .אתה בחור ,םיטיב א א
 (.טיב א לש זורכיז לעב
 ןורכיז לעב

0 
 םיבש

 אתה םש

58 

9 

0 

| 

2 
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200 

5261 
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06 

07 

08 

09 

220 

5327[ 

8 

99 

 אתה לש ינורשע ךרע

 ו

 ןורכיזב םיאצמנש םיוותה לכ תא ראתלו ך
 \.4.6 :םיוות העברא םייונב ד

 שפתמ ותה רמו



 ותה לש ותרוצ רמולכ ,םיאת הנומש אוה ות לכ לש וכרוא <

 .םיאת הנומש ינפ-לע תערתשמ
 /םיאת הנומש ינפ-לע תערתשמ ות לכ לש ותרוצ יכ קיסנ ןאכמ 4
 .םיטיב 8א8 לש הצירטמ אוה ות לכ ונייהד .םירגוא
 תא .םיטיבה לש יראניבה גוצייה יפל עבקנ ןורכיזה את לש וכרע 4
 .םדוקה ףיעסב בשחל ונדמל הזה ךרעה

 :הקידב ךורענ הבה
 לש םיינורשעה םיכרעה םא קודבנ קיסייבב הטושפ האלול תרזעב

 :הלבטב יתבתכש ולאל םיווש ןכא 53279 דע 53248 םירגוא

 ו ץאואז 614781 ו ג אוא6 38 :א ץאסאו דד
 20 סמ |=5324א 10 53279:8%א 641: ואש 00?

 30 ץאזאז א( אא א אוכוא6 דו שהו ו 0
 ו

 40 אאד

 וקדבו ,(86א1 תודוקפ תא סיפדהל ךרוצ ןיא) תינכותה תא וצירה
 םיכרעל המאתהב םיווש םנמא ,ךסמה לע םיספדומש ,םיכרעה םא
 .הלבטב םיעיפומש

 ןאכ שיש ,הנקסמל םתעגה םכלוכש ינחוטב ,םתקדבש רחאל
 ...תועט יהשוזיא

 דע 53248-מ.ןורכיזה רוזא :הלקנ לע תועטה תא ריבסהל לכונ
 לחה ;םיוותה יגוס לכ תא ליכמ הז ןורכיז .קוידב 'ק 4) 3
 -טקומה ,1.סוא א 68% יוותל דעו ,ךופהה הדשה ילעב ,םיטושפהמ
 לש רקיעבו עמשה לש ,(ואידיו) םינססותה לש ןורכיזה רוזא אוה (םינ
 ,ןורכיזה לש הז רוזאב ואצמיי רודומוק לש םיוותהש ידכ .טלפטלקה
 לש ןורכיזה תא ומוקמב דימעהלו ,טלפטלקה-ןורכיז תא קלסל ונילע

-.....--0. 

0 

 .] רגואב ישילשה טיבה תא הבכמ וז הדוקפ

 :דילקנ .רבדה ןוכנ םא תינש קודבנו ואוב

 יא[ 56334 1: א(56334) אאןכ 254:0%1 |. א( וו \אאןכ 25ו

 א[ א שיקנו

 רתוי ןיא :אטישפ ?עקתנ בשחמה תאז םתדלקהש רחאל םאה
 ...טלפטלק ןורכיז

 רתוי ועצבת לא םלועלו ,הז חלצומ-אל ןויסינמ דומלל ולדתשה
 .הרישי הדלקהב ,טלפטלקה ןורכיז תאצוה לש ,וז הלועפ

 ךרטצנ ,םימייקה םיוותה לש םורה-ןורכיזב שמתשהל הצרנ םא

 תא ועבקי וללה .הלעמל ונרכזהש תודוקפה תא תינכות ךותב בותכל
 ,םיוותב שמתשנש רחאל .טלפטלקה"ןורכיז םוקמב םיוותה-ןורכיז
 תא ריזחהל תנמ-לע .ומוקמל טלפטלקה ןורכיז תא ריזחהל ונילע היהי
 ,תופסונ תודוקפ יתש בותכל ךרטצנ ,ומוקמל הרזח טלפטלקה ןורכיז
 :אבה רדסה יפל ,תומדוקל תוכופה
 א + 50334 *ן: א(56334) 08 | (1 רגואב ישילשה טיבה תקלדה)

 ץסא[ ו, א(ו) סא 4 (56334 רגואב ןושארה טיבה תקלדה)

 :המגוד
 י"ע םורב םיאצמנש םיוותב שומיש םיגדנ האבה תינכותה תרזעב
 רוזאל םיוותה לש םהיכרע תא קיתענש רחאל .םארה רוזאל םתקתעה
 תא הלקנ לע אורקל לכונ ,ומוקמל רזח טלפטלקה-ןורכיזו ,םארה
 .הלבטב ועיפוהש םיכרעל םתוושהלו ,םיוותה לש םיכרעה

 0 ץאוא] 6850147: -49152:א6א ---857 אאא

 .םימייקה םיוותה
 :דואמ טושפ ?תאז םישוע דציכ

 כא = 56334 1: א(56334) \אאןכ 4 הדוקפה

 20 סא 5 56334, א(56334) \א כ 254:0%5 | ,תזא(1) אא 251

 30 פאו דס אא ס-ץ ואז תא אטקד (אפ) אא ואקטד סטדשטד
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 גרבליז ימת 7 זמ 1 ? ] זמ וכ

 יואר וניה הזכ דעצ יכ רורב ,תודמול חותיפב
 אשונ לע חקפת תיזכיומ תכרעמ םא קר ץלמומו
 לכל הדיחא היהת רשא ,םירבחמה תפש חותיפ
 .ךוניחה תכרעמ

 -תת ח"ודב םג העיפומ וז חורב הצלמה
 שי" :בושקיתה תויגולונכטל יוגיהה תדעו
 וא) תחא המיאתמ תיליע הפשב הליחת רוחבל
 הפש חתפל ןיפוליחל וא (תויליע תופש המכב
 חיטבהל תנמ לע םישקונ הנכת ינקת שבגלו וזכ
 םיטנמלאה םע הנכותה לש האלמ תומיאת
 ."תכרעמה לש םירחאה

 לש דבכנה תווצה לא ,םויס תארקל ,רוזחנ
 יד אל יכ ,הלגמ הז תווצ ."םיחרפה" רפס-תיב
 םיבשחמ תכרעמ רוחבל לגוסמ וניאש ךכב

6% 

 לע םג ךומסל וילע אלא ,הילַע ךומסלו תמיוסמ
 ,תויפיצפס תונכות ובתכיש רפסה תיב ירומ
 .דועו תומייקה תונכותה תא ונכדעי

 הרפס-תיבב ןיאש רורב רפסה תיב תלהנמל
 -כות בותכל לגוסמ היהי רשא ,דחא הרומ ולו
 ךרטצת הרקמ לכב יכ ,תעכ הל רורב .תונ
 ינפל תודחא תויומלתשהל םירומה תא חולשל
 יכ הל רורב .דובעל ליחתת םיבשחמה תדבעמש
 תא ןתת תורבחהמ ימ ךירעהל תלגוסמ איה ןיא
 ךכ לע רבדל אלש ,רתויב הבוטה הכרדהה
 צ"החא םוי לכ תאצל סאמנ רבכ םירומלש
 ...םירנימסו תואצרה ,תוכרדה ,תויומלתשהל

 הטלחהל דאמ בורק "םיחרפה" רפס תיב
 רושעל םיבשחמה תדבעמ תסנכה תא תוחדל

 ₪  םישנא
 םיבשחונו

 ...האבה האמל יוצר ףא ילואו ,אבה
 .רורבה ןמ בר לפרועמה .קומע ץובה ,ןכא

 ?ןיתמהל יאדכ ילוא
 ,לפרעה ןמ טעמ ריסהל הסני הז רודמ

 םיבשחמה תא רתוי הקימעמ הקידב קודבל
 -וקמ םתואב רקכלו ,קושב םימייקה תונכותהו
 תדבעמב שומיש לש זעונה יוסינה םהב תומ
 .החלצהכ בשחנ םיבשחמ

 תובוגת לכקל חמשי הז רודמ ,םוקמ לכמ
 יבגל םירבחמ תופש ירבחמ לשו םירומ לש
 ,וידימלתל הדמול חותיפב הרומה לש ודיקפת
 םירומ לש תובוגת ולבקתי תדחוימ הכרבבו
 םירבחמ תופשב ףטוש ןפואב םישמתשמה
 >.םתוליעפמ םהימשר לע ונל ורפסיו ,םהיתותיכב

 תרזעב ןוכית) מ"בת וחתפתה ,םתדיל זאַמ

 ףאו וככחתה ,וז דצב הז הקיטובורו (בשחמ

 ,ןיידע .הקינכמב ומכ ,םידחא םירקמב ושגפנ

 רבורו מ"בת ןיב רשקה ,יתיישעתה םוחתב

 רצמ רשאמ בל תלאשימ רתוי רוניה הקיט

 "פמוק רמכ מ"בית ינרבי ,תאז לכבו .תוא

 ביבס םינוב (היטָק) רסאדה ן"זיוהרטוי

 ,הקיטובורל תוכרעמ-תת הלש תוכרעמה

 ןנכתל רשפאמה ילכ קר ונניא רבכ מ"בית

 לש ןונכתה ילכ רתויו רתוי אלא ,םיִרצְומ

 םישפחמשכו הלא םירצומ רוצייל םילכ

 רכמל םיעיגמ ,רוצייב רתוי הלודג תושימג

 "רובורו שימג רוציי ,תותנכותמ רוציי תונ

 תונוכמה תונכיתל םרות ס"בית .םיט

 .םיטובורהו

 םדיקפת לע םירזוח םיטובורה
 ןטקה ךסמב

 -כיתל םורתל ידכ מ"ביתב שמתשהל ןתינ ךיא
 -ובורו תונוכמ לש תיטמוטוא הלעפהלו תונ
 הקיטובור החמומ ,ּבמוטאָל דולק ןא'ז ?םיט
 הנוכמה םהב םינוש םירקמ ןיב ןיחבמ ,יתפרצ
 הרקמב ."הדימל" י"ע וא הפש י"ע תתנכותמ
 וב ,ךרע-רקי יעצמא מ"בת קפסמ ,ןושארה
 -ובור תודבעמ רפסמב קר םויה םישמתשמ
 הישעתל רודחי רושעה ףוס דע ךא ,הקיט
 תיימדה -- היצלומיסב רבודמ .בחרנ ןפואב
 רעפו שחמומ טובורה ןהב ,תוטָּבּורמ תונחת
 .ךסמב תּומדּומ ויתול

 ,הלא ןיע תוביהרמ תויצלומיס לש הלכשהה

 לש תויזיפ תויושגנתה תעינמב תיתועמשמ

 רדס לש הקיגולה תניחבב ,םיינכמ םיפוג

 "ורה לש היצנידרואוקה תמר תכרעה ,תולועפה

 .תינכותב תויוריהב-יא יוזיחו טוב
 תשחמה י"'ע תולעופ הלא תּויָמדה ,הז בלשב

 ,םילילצ ,םיעבצ) תמכחותמ הרוצב העונת

 היתעבשכ ,(םינושה םיביכרמל םינוש םיעבצ

 לש ימנידירקחמ תיימדה םג תופצל ןתינ

 .דועו ריוא םוהיז ,תורוטרפמט
 אוה הימדהה לש םינושארה םימושייה דחא

 הרוצב שארמ תובתכנה תוינכותה תופקת

 תורמל) הז םוחתל תודחוימ תופשב ,תיתרוסמה

 תופשב קייודמ שומיש תואיול םיליחתמש

 תינכותה םוחתמ תגרוח תאז תופקת ,(גולורפכ

 ןיב ןילמוג יסחי ןוחבל לכונ ,ךכ :תדדובה

 לולסמב םיקלחה תעגה) ותביבסל טובור
 ןוכנה

 רפסמ ןיב ןילמוג יסחי וליפא וא (ןוכנה עגרבו

 .םיטובור
 עגונ הקיטובורל מ"בת ןיב רחא שגפימ

 בר ןמז םיטקונ וז הטישב .הדימלב תונכיתל

 "צבמ םיטובור הב ,תוינוכמה תיישצתב רקיעב

 .ךותיר וא העיבצכ תונָשינ תולועפ םיע

 77 לגור ןנער :סופדל איבה ,תפרצ ! וו תורש

 י".ך>י-ת

 ינו םירשקוה

 מ"בת

 הקיטובורל
 םירותפכ הבו דוקיפ תספוק ליעפמ םרא

 -פהו תועונתה תא רכוזו ןנשמ טובורה .םיגתמו
 תספוק תיימדה וניה ינשדחה ןויערה .תולוע
 ויפוא .מ"בת לש הדובעה תנחת יבג לע דוקיפה
 ,םיישק רפסמל םרוג ךסמה לש ידמימ-ודה
 םילכב שומיש ךות רבגתהל םידמול םהילע
 תופשו ('וכו םירבכע ,תותרפסמ םע תוחול)
 .תיפארג היצלופינמ

 אוה הקיטובורב מ"בת לש רחא םושיי
 רשפאמ מ"בת .הדובע תונחת ןונכתב עויסב
 רמולכ ,תוינכותה תא תיסחי תולקב תונשל
 דחוימב ,םיטקייבוא לש םינוש םיבצמ תומדהל
 ןתינ .םיקלח תאצוהו תסנכהל תונוש םיכרר
 ,הדובע תנחת התואל תובר תואחסונ אוצמל
 תובשחתהו ,הטלחהל םינוש םידדמ תעיבק ךות
 .שונא-תסדנהבו הקופתב תינמז-וב

 וכפהיש ,תונכיתל מ"בת עויס תוטיש תונורתי
 .םיבורמ ,יטמוטואה תונכיתה תוטישל הארנכ
 המאתה ,םיתנכתמז .וקופת תא םיאצומ ,ןשארב
 הרקמב ךא .'וכו תונכותה תּומישי ,םיכרצל
 תורשפא ,תונכוסמו תורקי תויח ,םיטובורה
 הלעמ מ"בת יכסמ לע םהלש תונכיתה תניחב
 -בשכ ,םישנאה תוחיטבו םיעוציבה תוכיא תא

 םירצומה תייצזימיטפוא לע לקמ מ"בת ,ףסונ

 לש הלא םיירשפא םימושיי  .רוצייל תיסחי

 :םיישק רפסמב םילקתנ הקיטובורב מ"בת
 ישוקה וניה ,רכזוה רבכש ,םהבש ןושארה

 שומיש ךות וליפא .תיפארגה הגצהה לש

 לק אל ,הנומת תזתניס לש םימייקה םיעצמאב

 תוכיא לכ תא ליעפמל קפסל -- רקי דאמו -

 םיקוקז הל ,תידמימ-תלתה הלועפהו הסיפתה

 .םיבוט םיאנתב היימדה עצבל ידכ

 ןמז יוקיחל "תמא ןמז"'מ

 .ןמזה םרוג וניה תיפארגה השחמהב רחא ישוק

 ;םירקמה בורב ,תוימדהה תולוכי אל .םויכיי

 לע תמא ןמזב הלועַפ תולשלתשה גיצהל

 הז בצמ ךא" :ָּבֶמּוטאָל .פ.'ז ריבסמ ,"ךסמה

 ?ש םתעפוה בקע תוריהמב הנתשמו ךלוה

 תולועפ םירשפאמה ,קושב םישדח םיבבש

 תזתניס םוחתב דחוימב .ךסמה לע תמא ןמזב

 ,םיעבצ תמא ןמזב רוציל םויה ןתינ ,תונומתה

 ."םילֶלצו תורוצ

 מ "%'ו

 םיבשחמו

 הבושח הכלשה תאז תיגולונכט תוחתפתהל

 ה) היצמינא יטרס .ירמגל הנוש םוחת לע

 חתמו ,מ"בת יגשיהמ בר ןמז הז םינהנה
 ותב םיגשיהל עיגהל
 ה תזתניס תטישב םיקפומה ,םיידמימ
 ' ה יריחמשכ ,תמא"ןמזב
 םא .קוחר-אלה דיתעב ותחפיו וכליי ,םויה
 -ייוצמה םיטרס"לו םיטובורה ונידידיל רוזחנ
 תיפארגה הגצהה .םהלש היימדהה לש "םיר
 -ורה ונירוביג .דיחיה ישוקה הניא דמימ-תלתב
 קר אל םישגפמו ןילמוג-יסחי םימייקמ םיטוב
 יתימאה גוסהמ םג אלא ,ישילשה גוסהמ
 לש היימדה רוציל לשמל השק ,ךכ .ישממהו
 ,ענ טרס) הביבסה םע םיינורכניס-אה םירשקה
 הארנש המ תורמל ,םיתייצמ םניאש (עוסמ
 שיש ןכתי ,ףוסבלו .םיילאיווירט םיקוחל ,ןיעל
 םגש ,טושפה "תמא ןמז"ל רבעמ תכל קיחרהל

 .עיגהל השק וילא
 רמולכ ,ןמז "יוקיח"ב דובעל ןוצרה םג םייק

 וא תמא ןמזל הרושקה ,הנוש ןמז תסיפתב
 -ובורה תמגוד .בחרמב טוכורה םוקימב היולת
 ,ףתתשיו ךלייש ילכ אוה מ"בת יכ הארמ םיט
 -ושקה תויעבה לכ ןורתפב ,קוחרמ וא בורקמ
 .רצומ לש רוצייה ךילהתבו רוציי-ילכב תור
 ךא ,דחוימב תכשומ המגוד םניה םיטובור
 -אלק רוציי יעצמאב םג בושח מ"בת דיקפת
 םיינכטה םינותנב שמתשהל ןתינ דחוימב .םייס
 הרדיס לש היצזיטמוטואל מ"'בתמ םילבקתמה
 דעו הקיצי תוינבת תריצימ ,תולטמ לש המלש
 -שפאמ מ"בתה ילכו רחאמ ,םיבאשמ תאצקה
 ,תוירטמואג תוימדה לש תיסחי לק עוציב םיר

 ב =

 הדוסיבש תועוגת תונכיתב םהב שמתשהל ןתינ
 הלא םימושיימ קלחב .תירטמראיג היעב הניה
 הניב לש תו מ"בת םויה רבכ שגופ

 וגאלמ

 פסמ ונמצע תא ריבעהל ונל רתומ

 ולו (םינש !5-5 רמולכ ,טובור תורוד) המידק

 ונגצהש הימדהה תוקינכט ןיב שגפמב ףתתש

 יגפל קדוב ןורחאה הזשכ ,ומצע טובורה ןיבל

 םאהו הכלהכ תנכותמ אוה םא הלועפל ותסינכ
 ותש

 ע טובחי וא ,ויטוח ןיב ךבתסיש ששח ןיא

 ה תולככ .ידמ תבכרומ העונח עוציב ךות
 עדיל ת עדיל תי

 תיסחי תינויגהה תוחתפתהה וזש הארנ

 . הז םוחתב יחכונה



 ו

 יו ו

 יקל דוא

 רוקסי וב ,שדח רודמב חתופ ,קיתו יראטא שמתשמ ,ילילח ירוצ

 .םינושעה דימגדל ,יראטא בשחמ לש ריעמ ינבו ריברק תא

 ,םיישיא םיבשחמב םישמתשמה דוגיא ישארמ ,ירוצ

 .ןיינעתהלו לואשל ,רודמל בותכל םיארוקה תא ןימזמ

 יללכ הנבמ :יראטא
 ו וו

 ידכ ןנכותו יוצמה שמתשמל דעונ ,ינשה רודהמ בשחמכ ,יראטאה
 םירושימ רפסמב יוטיב ידיל אב רבדה .הטושפ היהת ותלעפהש
 :הלעפהל םיטושפה

 ןווגמ לע האלמ הטילש שמתשמל הנקמ רשא בר הקיפרג חוכ +
 .תודרפההו םיעבצה

 .לילצ-יללוחמ 4 תועצמאב המישרמ םילילצ תקפה תלוכי +
 אלש םינותנ תנזה םירשפאמה םיינוציח םירזיבא םע רשק *

 ,םילדפ ,יוגיה תוטומ :הלא םירזיבאל אמגוד .םישקמה חול תועצמאב
 .המודכו רוא-יטע

 אלא תובר תונוכת לעב בשחמ רוציל התיה אל םיננכתמה תנווכ
 ןונכתה תיפוסוליפ תא םשייל ךכבו בשחמהמ קלח ויהי תונוכתהש
 דואמ הנוש יראטאה לש ימינפה והנבמ .שמתשמה תא תרשל תנווכמה
 "הש ןבומכ .6502 דבעמ לע םיססובמה םירחא םיבשחמ לש םהינבממ
 ( אוז א ו. אד א א כה ץד א ץז רו סאו א האו ,2
 םיבשחמל הנבמב םיהז ,םינוש םיינוציח םירזעל דבעמה ןיב רשקמש
 תודחוימ תורטמ ילעב םיביכר השולש דוע שי יראטאל םלוא .םירחא
 אש ,0114 ,ט0א ₪ץ :םהיתומשב םיעודיה

 דבעמהמ "לוטיל" ידכ יראטא יסדנהמ י"ע וננכות ולא םיביכר
 ול רשפאל ךכו תויתרגישה "תיבה תקזחא" תודובע תא (6502) ישארה
 .וילע תולטומה תונושה בושיחה תודובעב זכרתהל

 חוכ ילעב םניה ,ישארה דבעמה לדוגכ םלדוג רשא ,ולא םיביכר
 ריכהל דואמ בושח יראטאה תא ריכהל דומלל ידכ .דואמ בר עוציב
 .םקמועל םתוא

 "ךסמה חקפ"
 מו

 .אאזו6 הזהאו אהדוצז דאו ץשופוסא ואפדא 6דוסא 600
 ,השעמל .ךסמה תגוצתל חלשנה טלפה לע חקפמה דבעמ אוה \ או

 םג ארקנ) תינכות-תוארוה תמישר יפ לע לעופה יתימא דבעמ-ריעז והז
 ,כופו.גצ אואו0אץ) םינותנו (הגוצת תמישר ,וכוצקו .גצ ו.ופד

 םישנא 6
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 םיפש

 , \א/-ל ישארה דבעמה י"ע םיבתכנ םינותנהו תינכותה .(הגוצת ןורכז
 ןאכ .(טאוא) ןורכזל הרישי השיגב םינותנה תא "חקול" .\או6
 ,(וא8א(1סא ₪20181%8 יורק) תינכותה הנומ הלועפל םיסנכנ
 םירגוא רפסמו (אושאוסאצ 56א 600198 יורק) םינותנ רגוא
 עוציב רחאל .ךסמל טלפב םייוסמ דועי םהמ דחא לכל רשא םיפסונ
 6118-ל םרזב דבועמה דוקה רבעומ תינכותה לע דוביעה

 לוורשל תחתמ תונויער :קירטדא

 .( גד \א1-5611) ד 561

 "המבה לעופ"

 61: דפו ץופוסא ואזתמז 6 וש
 ,ןכ-ומכ .אא11ו6דמ לביקש תוארוהה תא לעופה לא איצומ הז ביכר

 ךרד רבעמ לכ אלל ישארה דבעמהמ תורישי תונכיתל ןתינ אוה
 לש ףצרל םתוא םגרתמו םייתרפסה םינותנה תא לבקמ 011 .אאו6
 לש תוארוה קר עצבמ וניא 618 םלוא .היזיולטל םיחלשנה תותוא
 םיעבצה יכרע לשמל ומכ ומצע לשמ תוארוה ףיסומ אוה :"םירחא"
 דגנתהו (1.א/ :8-א115811.6) םינקחשה תקיפארג ,ךסמל םיחלשנה
 .םינקחשה ןיב תויוש

 :קיניובלפי'ח

 'העונתה רטוש" = סא צ
 תונוש תולועפ עצבל ודיקפת .טלפ/טלק ביכר וניה הז ביכר

 חול רקוס ,עמשה-ללוחמ ,ירוט טלפ/טלק קיפא לע חוקיפ ומכ
 םישקמה חולב והשלכ שקמ ץחלנ םא קודבל ודיקפת רשא םישקמה
 עיגמה עדימה תא תֶרֶפָסִמ אוה ןכ-ומכ .םייארקא םירפסמ תריציו

 (ו816/1.6 11.5 ,דאאד =1ז.5) םינותנ ץבוק לש הקידב עצבל ידכ
 העדוהה תלבק םע .₪05"בש 607" היצקנופב שמתשהל ןתינ
 רחאלו תוארל ןיינועמ התא ותוא ץבוקה םש תא םושר ,":8 01.0"
 "ל ץבוקה תא קיתעמ התא ךכ י"ע ."%:" וא *₪:" ףסוה קוסיפ
 .(היזיולטה ךסמ י"ע םיגצוימ םהינש) 5:08 א"ל וא "פו

 ךסמ רבוע אוה םא טסקטה תא רוצעל ידכ "6181.-[""ב שמתשה
 יותב טקסידה לע ןסחואמה ץבוק לכ תוארל ןתינ תאז הרוצב .םלש
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 .םירזיבאהמ תועיגמה (וא 1: א ₪/:1%) תוקיספב לפטמו םילדפהמ

 םילעופ (6502 ,\א116 01 סאו צ) ל"נה םיביכרה תעברא לכ

 הלועפ יבצמ דואמ דע ןיטקה םדוקפית לש ריהז ןונכית .תינמז-וב

 .םיביכרה ןיב םידגונמ
 תבותכה יקיפאל קוקז \א116 רשאכ םייק דיחי דגונמ הלועפ בצמ

 אוה ,תאז עצבל ידכ .הגוצתל עגונב עדימה תא לבקל ידכ םינותנהו

 .םהילע "דוקיפ לטונ"ו םיקיפאב 6502-ה תלועפ תא קיספמ

 א

% \\\ - 
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 םישנא
 חטו

 ואפז א( (דוסאא תזפח| אד

 יראטא -- יללכ"ימינפ [

 ע תולעופה תוכרעמ לכב ומכ



 לג רהזת / 64 רודומוקל קיסייב

 תונכיתל תנתינה (םינותנ) 41 תמישר תללוכ 1 'סמ תינכת +
 ולא תובותכ .ינורשע 820-1000 תובותכה ןיב תסנכנהו הנוכמ-תפשב

 רקיעב המיאתמ איה ןכלו 1 ש-א תת58-ה י"ע כ"דב תוספתנ

 .(2 'סמ תינכתב ןקותמ הז ישוק) םינוטילקת-ןנוכ ילעבל
 התצרה רחאלש םושמ המצע תא תקחומה) וז תינכת תצרה רחאל

 לכב תמלשומ הטילש תלוכי בשחמל תפסוותמ (רתוי ךרוצ הב ןיא
 תוריהמ טיירפס לכל עובקל לוכי שמתשמה ,רמולכ .ולש םיטיירפסה
 הטילשל אמגוד .בשחמה בצמל רשק אלל עונל ךישמי םהבש ןוויכו
 .בחרומה קיסייבה לעב 11-ה בשחמ אוה וזכ

 -ומוקה לש רתויב תובוטה קיסייבה תובחרהל וליפא ןיא וזכ תלוכי
 רצענ ןהבש רחאמ 164 קיסייב רפוסה וא קיסייב ןומייסה ומכ 64 רוד
 .םוקמל םוקממ ענ טיירפסה רשאכ תינכתה ךלהמ

 תינכתה .התרזעב בתכייש קחשמ לכל הבר תועמשמ וז תפסותל
 תוריהמ דחא לכלשכ תחא תבב םיטיירפסה תנומש לכ תענה תרשפאמ
 ורקימה לש (1א1 א א ץ1) הקיספ תקינכט תרזעב תאז .םינוש ןוויכו

 ןמז לדג -- העונתב םיאצמנ םיטיירפסה לכש ןמזב .6510 דבעמ

 לטובמ רועש אוהש ,ךרעל 6%-ב בשחמה לש עצוממה הדובעה

 , .ןיטולחל
 יתיאר אלו טעמ ךבוסמ ןיינע אוה תינכתה לש התלועפ ךרד תרבסה

 חותנב ךרוצ היהי הנוכמה תפש תדובע ךרד רבסה דבלמ) םעט וב
 ףא ךבוסמ תינכתב שומשהש םשורה לבקתה םא ךא .(הקיספה תקינכט
 תא ץירהל ולכות 1 'סמ תינכת תצרה רחאל .תועט וז ירה -- אוה
 םג ךא ,עוצבהמ ומשרתת חטבל -- המגדה תינכת איהש 3 'סמ תינכת
 ןיב תויוריהמ תלבט תרצוי הנוכמה תפש תרגש .הלש תוטשפהמ
 :ךכ היונב הלבטה .(ינורשע) 694 -- 679 תובותכה
 (ןושארה טיירפסה) 0 'סמ טיירפס לש א-ה ריצב תוריהמ = 680 -- 9
 .1 'סמ טיירפס לש א-ה ריצב תוריהמ = 682-- 68]
 .2 'סמ טיירפס לש א-ה ריצב תוריהמ = 684-- 3
 ינימשה טיירפסה) 7 'סמ טיירפס לש א-ה ריצב תוריהמ = 3

 .(ןורחאהו
 תאז -- (טיירפס לכל) תונוש תויוריהמ 128 רוחבל ןתינ ןוויכ לכב

 רשא -- 088 הדוקפה י"ע) הלבטל םינוכנה םיכרעה תסנכה י"ע
 .(הב םילגרומ 64 רודומוקה ישמתשמ

 :וז תינכת תועצמאב ךסמה לע טיירפס הלענ אמגודל
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 20 סא 21 ו:קסא מ ש+16,0:0א טו: 0
 30 סא +1 10000

02 > 0 40 
 50 0 =12288 דס 2350087 [,255:אא1 ץ

 .ךסמה זכרמב טיירפס עיפומ תעכ
 0 6791 :בותכ
 ןתינ .רתויב תיטיאה תוריהמה יהוז .הנימי עונל ליחתי טיירפסהו -
 2081 679,127 דע עיגהל רמולכ -- תויוריהמ 128-ב ,רומאכ ,רוחבל
 ותעונתב וא טיירפסב ןיחבהל ןתינ ישוקב 32 תוריהמב רבכ ,השעמל)
 .(המוצעה תוריהמה בקע

 ?הלאמש עינהל ידכ המו -- הנימי עינהל ידכ תאז לכ
 --  אמגודל .תוריהמל 128 םיפיסומ טושפ

[+679,128 > 0 
 התע םג .הלאמש -- םעפה לבא | 'סמ תוריהמב טיירפסה תא עיני
 דע עיגהל רמולכ -- תונוש תויוריהמ 128 רוחבל ןתינ

 א" 7

 - םוכיסל
 א 5 7 ףיסוהל שי הנימי עינהל ידכ
 א" 5 ףיסוהל שי הלאמש עינהל ידכ

 -יירפסה לכ יבגל םינוכנ םירבדה ךא דחא טיירפס לע קר יתמגדה
 חח

8 
 ₪  םישנא

 יבשחונו

 -ב שמתשנ ינשה טיירפסה תא עינהל ידכ -- תרמוא תאז ;םיט

 .האלה ןכו ויטא ₪ 679 םוקמב יא: 68|

 :צדה ריצב הענהה

 .טעמב הנממ הנוש ךא א-ה ריצב הענהל דאמ המוד ץ-ה ריצב הענהה
 תא איבנו (המגדהה םשל) א-ה ריצב הענהה תא לטבנ ,תישאר
 - י"ע ,ךסמה זכרמל -- םדוק ונקסע ובש -- טי ':פסה

 אן: 679.0: א [: 53248 ]00:08 < 53249 0

 תוריהמב ,הטמל עונל ליחתי טיירפסהו 06% 680.| -- ופיסוה
 רמולכ -- תונוש תויוריהמ 128-ב רוחבל ןתינ ןאכ םג .רתויב תיטיאה
 32 לעמ לש תויוריהמל עיגהל םעט ןיא ,בוש .0א 1: 680,127 דע עיגהל
 .ןייד תוהובג ןה יכ ךרעב

 :הלעמל הענהה

 :ינוש םייק הפ
 ןתינ .הבר תויטיאב הלעמל עוני טיירפסהו 0% ₪ 680,256- | ופיסוה
 :אחסונה יפל תונוש תויוריהמ 128 רוחבל

 סא ₪ 680,256 51752 (תוריהמ)
 10 תוריהמב ןושארה טיירפסה תא עיני 085 680,256 10 :רמולכ
 .הלעמ יפלכ

 .צ"ה ריצב טיירפס לכ עינהל ןתינ תויוריהמה תלבטב שומיש תרזעב
 טיירפסה תא עינהל לכונ 0% 684-ב 08 680 תא ףילחנ םא

 .האלה ןכו ישילשה

 :הדוקפה י"ע םיריצה לכב םייוסמ טיירפס עינהל ןתינש ןבומ
 יא = 008*[:679,2 = 680,256 |

 1 תוריהמבו הנימי 2 תוריהמב עונל ןושארה טיירפסל םורגת רשא
 .תינמז וב -- הלעמל

 לש יללכה ותעונת ןוויכ תא תונשל ןתינ ,םיריצב קחשמ י"ע ,ךכ
 .טיירפסה

 .ךסמה לע אצמנ רבכ אוה םא קר ,עוניש טיירפסל םורגל ןתינ * 
 0 תסנכה רמולכ -- 0% ₪,0 י"ע םייוסמ טיירפס רוצעל ןתינ *
 .ולש םיריצל
 לע הציחל י"ע הנוכמה תפש תלועפ תא תיללכ קיספהל רשפא *
 .תינמז וב א8108₪7 אשא/8107 ישקמ
 קיסייב רפוס וא קיסייב ןומייס םע דחי תינכתב שמתשהל ןתינאל | *
4. 

 תא תרשפאמה | 'סמ תינכת לש הנוש הסריג איה 2 'סמ תינכת *
 איהש אלא 1 'סמ תינכות ומכ תלעופ איה .לוקמשר ילעבל הצרהה
 .(ינורשע) 49204 תבותכמ לחה הנוכמה תפש תא הסינכמ

 :בותכל אל דואמ יוצר*
 סא 1: (820:1020) 8

5 : 
 יא 5 (49204-49400) 8

 ךישמיש הווקת עיבהלו םכנוחרי תא חבשל הבוח האור ינא םויסל
 .דואמ בר ןמז עיפוהל

 .םיננוכ ילעבל -- 1 'סמ תינכות
0-0 5 
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 ןהכ ןורי ,הקשורטפ יער / לפאל רתנספ

 .וימאותו 11 לפא ילעבל רתנספ תינכות יהוז

 .ףרג תרוצב ךסמה לע ועיפוי םיותה

 .תוריהמב -- הכ דע הבתכנש הקיסומה -- "יי דילק *
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 לודג ןטק םלוע --\ 9
 םינווגמו םיבכרומ םילגתמה םיטרפה יכ ףא
 לעמ ףלוחה סוטממ הפוצל םילגתמה םיטרפכ
 0.5 אוה תיפצתה חטש לש ולדוג ,ינוריע זכרמ
 רשפאתמ ביהרמה ןויזיחהו דבלב ר"מס 0.7 וא
 ריעז בבש לא פוקסורקימ דוקימו ןוויכ י"ע קר
 שזע) 1.81 דואמ ההובג לולכימ תמרב רצוימה
 .(1 גז קש 6]964 [תו6עזזו0ח

 ילעפממ דחא לכב הז הארמב תופצל ןתינ
 בשחמ תוכרעמל ,םיריעז םיבבש םירציימה מבי
 םילגעמ יפלא ליכמ םהמ דחא לכש ,תושידח
 לכ לש הביל םויכ םהש םיריעז םיילמשח
 .בשחמ תכרעמ

 הפוצל הלגמ פוקסורקימה תושדע ךרד טבמ
 תא ול הנקמו בבשה לעש ריעזה םלועה תא
 תא ותוארב רבילוג תא יאדו התווילש השוחתה
 .הריעזה טופיליל ץרא

 -יכר םה ריעזה חטשב םינבמה יפלא תורשע
 -וחר"'ה תשר וליאו םיילמשח םילגעמ לש םהיב
 תואמ םה ,םתוא םיובחמה "םישיבכהו תוב
 רתויב םיקד םיילמשח םיטוח לש םירטמוליק
 תנגרואמו תבכרומ תינבכת ךותבכ םיכורעה
 ,קיודמ ינוטקטיכרא ןונכתל םאתהב בטיה
 ותומכ אוצמל םלוח היה םירע ןנכתמ לכ רשאכ
 .ריעה ןונכת לש יפוסה בלשב

 ןנובתהל תונמדזה םהל הנתינ אל רשא הלא
 ושקתי ,ינרדומ בבש לש םיריעזה םיטרפב
 היגולונכט לש התוחתפתה תדימ תא ךירעהל
 .וז תמדקתמ

 םלוע ,הטעמה ןושלב ,הנושארו שארב והז
 "קימב םיקחרמ םידדמנ ובש דואמ ריהמו ןטק
 לש ןוילימה קלחה אוה רטמורקימ) .םירטמור
 ,(מ"ס 1-ל םיווש םירטמורקימ 10,000 .רטמה
 תוריהמל תברקתמ דוביעה יכילהת תוריהמו
 .רואה

 ?הלא לכ לש תועמשמהו הרטמה יהמ
 רתוי תוריהמ ,רתוי תונטק בשחמ תוכרעמ"

 -ולונכט להנמ ,לאפס דא בישמ ,"רתוי תונימאו
 .ב"הראב מבי לש תוכרעמה ףגאב 1.51 תייג
 ,לאפס דא טרפמו ךישממ ,"ךכל הבוט המגוד"

 ןטביכ | תילורפ

 /- 68-.)- ל 7 ו 6
 טוליצ ךילהת ךותיה ךילהת ןרוצ שיבג

 רצוי רשא תותוא דוביעל שדחה בבשה וניה"
 ריעב תוילארדפ תוכרעמל ףגאב ונינקתמב
 6011 שא) 61/46 בבש הנוכמה בבש .סאסנמ
 ןנכות (אוו דרשו וא א( אוז אדסה וו
 הלאל המודב תותוא ידוביע םושייל דחוימב
 תותוא דוביעל תללכושמה תכרעמב םיאצמנה
 יצה רובע מבי הרצייש ראנוסה תוכרעמבו
 סוחדה הקיגולה בבש אוה הז בבש .יאקירמאה
 -געמ 37,000 ליכמ אוה .וגוסמ רתויב ריהמהו
 אוהו ,ר"מס 0.23-כ ולדוגש ןרוצ סיסב לע םיל
 !"היינשל לפכ תולועפ ןוילימ 100 עצבל לגוסמ

 ?ןיטקהל המכ דע

 שומשב ויהש קירה"תורפופש ןדיעמ לחה
 לש םתוחתפתה ךרד ,םינושארה םיבשחמב
 הקצומה הקיגולה תייגולונכטו םירוטסיזנרטה
 -ורקימה יבבשל דעו ינשה רודה יבשחמב
 .רתויב תילאוטקאהו תיזכרמה הלאשה וז ,דבעמ
 -קהמ םיעבונה תונורתיב הנומט ךכל הבושתה
 :המגודל .םהילגעמו םירוטסיזנרטה לש םתנט
 ןכ ,רתוי םיריעז ויהיו םילגעמה ורצקתיש לככ

 .בשחמב ובוליש ינפל דחוימ סיסב לע םלשומ בבש

 ו! יבבש רוציי ךילהת

 הכס הכסמ
 וטביכ

-69- 

 ךותימ ךילהת סוליצ ךילהת םוליצ ךילהת

. > -69- 

 םיילמשחה תותואה לש םתרבעה תוריהמ רבגת
 -ירד ותחפי ןכו דוביעה תוריהמ ךכמ האצותכו
 םילגעמה תומכ תא הברנש לככ .למשחה תוש
 רפסמ תא ןיטקנו דדוב בבש לע םיילמשחה
 ,םינושה םיביכרה ןיב םיימינפה םירוביחה
 .ילמשח רצקל ןוכיסה תא םג תיחפנ

 ןיירע תכשמנ הז ריעז םלועבש הרוק ךכ
 -בשה יבג לע םיביכרה .ףסונ רועזימל השירדה
 ,ב"הראב מבי ינקתמב 1978-ב ורצוי רשא םיב
 דע ונטקוה םה ;םירטמורקימ ינש רועישב ויה
 השירדה תרבוג םויכו םירטמורקימ 1.25 ידכ
 תוסנלו דחאה רטמורקימה םוסחמ תא רובשל
 דע עיגי םלדוגש םיביכר םע םיבבש רוציל
 .דבלב רטמורקימ 0.5-ל

 ילעב םיבבש רוציי תויהל ךישמת הרטמה"
 ,"םינימאו עוציב יריהמ ,רתוי ההובג תוסיחד
 ברימ תא לצנל םישקבמ ונאו" ,לאפס רמוא
 .הז םוחתב םייגולונכטה םישודיחה

 קתרמ ןויזח

 הביבסב עצבתמה 1.81 יבבש רוציי ךילהת
 ירדחב תורחתהל הלוכיה ,ןיטולחל תילירטס
 -תמל קתרמ ןויזח אוה ,םילוחה יתבבש חותינה
 .דצה ןמ ןנוב

 ןויקנ לע דיפקהל שי רוצייה יבלש תיברמב
 םיקיקלח ןכש ,םינושה םיכילהתה תעב םלשומ
 ,ריוואב ךולכל וא קבא לש רתויב םיריעז
 "יעזה םילגעמה לש םתלועפ תא שבשל םייושע

 .םינידעהו םיר
 "ידבה רקיעבו ,רוציה ךילהתב.םיבר םיבלש

 .םיפוקסורקימ תרזעב םיעצובמ ,תוק
 םישרת תנכהב ליחתמ םיבבשה לש םבוציע

 לכבש םיימינפה םילגעמה לש קיודמו טרופמ
 .בשחמל רבוחמה יפארג ףוסמ תועצמאב ,בבש

 תדמוע ,יפארגה ךילהתה לש הז בלשב
 תבשחוממ הירפס םילגעמה יבצעמ תושרל
 הנממו םיילמשח םילגעמ לש תוינכות הליכמה

 הכסמ

-6-69 -6 
 תוסורסה ךותיח תוסורפה תקידב | הסורפה דודיב

 ₪ םישנא
 םיפשחמנו

 ,המיאתמה תינכותה תא רוחבל םילוכי םה
 םיילמשחה םילגעמה תינכות תא ונבי היפל
 תא ןיכה בצעמהש רחאל .בבש לש סופיט לכל

 גצמה עקרמ יבג לע םיקייודמה םימישרתה
 ןייוות תרזעב ריינ יבג לע םיקפומ םה ,וינפלש
 .בשחמל רבוחמה דחוימ

 ,םילגעמה בוציע םלשוהש רחאל ,התע
 ליחתמ לכה .רוצייה תכאלמב ךישמהל רשפא
 םיסנכומה (ןוקיליס) ןרוצ לש םיישיבג םירגרגמ
 רטוקב ןרוצ לילג םהמ רצוי רשא דחוימ ןקתמל
 -רוסמ תרזעב .מ"ס 30-25 ךרואבו מ"ס 7.6 לש
 ןייבועש תוסורפל לילגה תא םיכתוח דח םולהי
 ןהמ תחא לכמ רשא ,רטמילימ 15-מ תוחפ
 -ורפ .םיריעז םיבבש 50-כ ךילהתה ףוסב וקיפי
 ןוצמיח ןשביכל תוסנכומ תוקיקדה ןרוצה תוס
 ןרוצ לש תדדובמ הבכש תחרמנ וב רשא דחוימ
 .הסורפ לכ יבג לע ינצמח-וד

 -כותש ,ילמשח לגעמ לכ לש בוציעה ינותנמ
 ,תדחוימ הכסמ םיניכמ ,בשחמב הרומש םתינ
 יבג לע םימייוסמ םיקלח םיסוכמ התרזעב
 רימע רמוחב הפוצמה הסורפה .ןרוצה תסורפ
 ילוגס-לע םוליצ ךילהתל תפשחנ ,םוליצל
 ההזה ספדומ חטשמ הילע רצונ ,ךכמ האצותכו
 דחוימ ימיכ ךילהתב .םילגעמה תינבתל ותרוצב
 ונמוסש לע תוינבתל םאתהב םילגעמה םיטרחנ
 .הסורפהמ רצויש בבש לכ רובע

 קמל ידכ םוקאו טעב תרזענ מבי לעפמב תיאנכט

 תוכיא תרקב ןקתמב \/\8| יבבש םע ןרוצ

 לע תופסוותמ םילגעמ לש תופסונ תובכש

 רשא דע ,ןוצמחו יופיצ לש רזוח ךילהת ידי

 .בבשה רובע םיננכותמה םילגעמה לכ םילבקתמ

 התא ובש ליגר םוליצ ךילהתל המוד הז ךילהת

 םשו ןגמ-רמוח הילע חינמ ,הנומת םלצמ

 םיבר םיבבשב .הנושארה יבג לע תפסונ הנומת

 .םיילמשח םילגעמ לש תובכש 12 דע שי

 -בשה יבג לע םילגעמה לכ תקתעה םות םע

 ךילהתל תרבעומ איה ,הסורפה לעש םיב

 "בחתמ וב (אוז-1 או וא !0א) ךותימ הנוכמה

 לכ ךרוא .5,000 יפ לדגומ -- לגעמ ךותמ ןטק קלח

 רטמה תינוילימ :הנומתב תיארנה העוצר

 םישקתמ ,םילגעמה יביכרמ םיביכרה לכ םיר

 .םלשומ בבש םירצויו
 תוכיא תקידב רחאלו הלא םיכילהת םויסב

 "תחנ ,םימגפ ןהב ןיא יכ תרשאמה ,תקדקודמ
 דחא לכש םיריעז םיעובירל ןרוצה תוסורפ תוכ

 ךכ רחא ומקומי הלא .םלשומ בבש אוה םהמ

 לכ לא ורבוחי ,םהל םידעוימה תומוקמב

 -ותנ דוביע תוכרעמב ובלושיו םישורדה םירוב

 .* .םינותנ ןוסחיא תוכרעמב וא םינ

00-77-70 

 סינותנו עדימ ךותמ ,לודג ןטק םלוע = ו פן א

 לארשי מבי תאצוהב ,3 'סמ
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 רצוצוצצצ ןינכות ךסמה תוצאת
, 
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 םיבש

 םיבשחמ ירשק

 םגד :תא יילא וחלש ,םיבשחמ רקס ךרוצל
 ליג ,םכליג ,יפקיהה ודויצ ,םכתושרבש בשחמה
 -צות .םכלש םיירקיעה םישומישה םהמו ,בשחמה
 ןמטפה ,ןמרדייז רואיל .ןופלטב ורסמי רקסה תוא
 .03-864078 ,59485 םי-תב ,2

 תכרעמ לעב היינש הנש םיבשחמל רשכומ טנדוטס
 בושחימה םוחתב הדובעב ןיינועמ השימג תועש
 ,רודמא קירא .הביבסהו ביבא-לת רוזיאב יוצר
 .03-414202 ,69026 ביבא-תמר 23/5 ינועמש

 -שמש םיאנותע וא םירפוס םע רשק רוציל ןיינועמ
 -ילמת דוביע םע בשחמב םתדובע ךרוצל םישמת
 .03-721687 בקעי .והשלכ םיל

 םיעדויה רוספורפורקימ ילעב םע רשקב ןיינועמ
 -ןב תירק ,רורד לייא .קופהו קיפה תמישר תא
 .ןולוח ,9/1 ןוירוג

 הפלחה/הינק/הריכמ : הנכות

 ןוגרדל עדיו ,םיקופ ,םירפס ,תונכות הריכמל
 .בשחמ תורבוח ףילחהל םג ןיינועמ .4
 חלש רלכמסאב תונכות 200 לש המישר תלבקל
 ,26 דלוס הטיירנה ,ררל בקעיל תליובמ הפטעמ
 .03-9327763-ל רשקתה וא ,49532 הווקת-חתפ

 תונכותו תופש ,םיקחשמ לש בחר ןווגמ .ןוגרד
 ,דודשא 5145 .ד.ת ,ימרכ טדימשדלוג .ןוגרדל
12. 

 חלש .דבלב הנוכמ תפשב ןוגארדל תונכות הריכמל
 םדקהב התוא לבקתו הנכות לכל %1 + הטסק
 דודשא 5/1 דיגנה לאומש ,םקיבא .ירשפאה
3 

 םורטקפסל םיקחשמ רוכמל וא ףילחהל ןינועמ
 .03-906589 ,רטנ הקיבצ .ת"'פ תוביבסב 488

 "ל הקיסומ תנחלה תרשפאמה הנכותב ןיינועמ
 לכ וא רתויב ההובג העמשה תמרב ₪ םגד יסיביב
 ,חירב ירוא .הפקיהב הל המודה תרחא הנכות
 .40300 'א הנוי רפכ ,55 לארשי ירוביג

 בשחמל (7-4) ךרה ליגל תונכותב תניינועמ
 תליא .תורזזא תונכות ןתא הרומתב .א 6
 .03-484837 ,הבווש"גרבנטיו

 לש המויק לע יתעמשו .יס.יב.יב בשחמ יתושרב
 1 א-008'%" םשב לוקה חותיפ דומילל הנכות

 הלבקל חמשא ,תאז הנכות ךתושרב םא
 .03-583972 ,יתיא ץיבולגנא ! תואנ םוכס תרומת

 םיקחשמ רוכמלו ףילחהל ןיינועמ 64 רודומוק
 תואמ יתושרב .תטלקו ןנוכ יבג לע םילועמ
 .053-38450 ,קינדור ןד .םיקחשמ

 וא 5 םיבשחמ תורכוח תא תונקל וא לבקל ינוצרב
 תוינכות תכפוהה ,6:[ תונכותב םגו םורטקפסל 4
 קנרפ הנא ,ילארשי ןוליא .םורטקפסל רודומוקמ

 .052-20451 ,44251 אבס-רפכ ,4

 .64 רודומוק בשחמל תוינכת ףילחהל ןיינועמ
 ,הקיפרג םע תואקתפרה ,טרופס יקחשמ דחוימב
 ןוכיתה ,ןורוד בדנ .(פייטל קר) תופש לש הנכות

 .04-234919 ,32293 הפיח ,2

 2 + קחשמ תוטסק 5 + סקמינה קחשמ הריכמל
 .295421 ,63146 א"ת 41 רקסניפ ,יבצ .תוידי

 0.ל:5 0ילק
 יי.

 םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ .64 רודומוק
 .04-729777 ,ךייר ינב

 5-4 ם יגב םידליל םורטקפסל תוינכותב ןינועמ

 הרומתב תתל חמשא :! האירקו הריפס דומילל
 רורד פולקייצ .יתושרבש תורחא תוינכות
12 

 דכלב תוטלק יבג לע 64 רודומוקל תונקל ןיינועמ
 סאיטא ריאמ .רקיעב תואקתפרהו הבישח יקחשמ
 ברעב 60

 א יויו ו: 1! בשחמה רפס תא ףילחהל ןיינועמ
 הווש הרומת וא רחא רפסב 9 אי

 ,08-458046 ,יבא .ךרע

 יתושרב .ןוגארדל םיקחשמ ףילחהל תניינועמ
 .קיסייבבו הנוכמ תפשב םיקחשמ לש בר רפסמ
 לש קופהו קיפה תמישרב תניינועמ ןכ ומכ
 טי"תב 18 בולוקוס ,ףפוקנדייב תינליא .בשחמה
3 

 .ףילחהל ןיינועמ םורטקפסל תוכר תונכות לעב
 .067-58199 ,חצ ןבואר

 ןוגכ תופש + הנוכמ תפשב תוינכות 120 יתושרב
 ,רוכמל/ףילחהל ןיינועמ ...דועו רלבמסא ,לאקסאפ
 יתמישרמ הנוכמ תפש תוינכות 100 ןתא ןכ ומכ
 תא ריבסמש רפס רוכמל ןיינועמו ,קטסוג דעב
 םינשושה ,יולה ליג .ויתודוקפו בשחמה לש ויקלח
 ,04-987639 ,20100 לאימרכ ,5

 הריבעמש הנכותב ןיינועמו 64 ןוגרד לעב ינא
 םורטקפסהמ וא ןוגרדל רודומוקהמ תינכות
 ןיינועמ יננה ץראב ולאכ תונכות ןנשי םא .ןוגרדל
 רמתיא .ןריחמ המו ןתוא גישהל לכוא ןכיה תעדל
 .44456 אבס-רפכ 4/2 םיזראה ,איגש

 רפוס) 'ק 3 לש תובחרה הריכמל 20 קיו רובע
 תונכות הריכמל .'ק 16-ו 'ק 8 ,(רדנפסקא
 03-896373 ,03-846489 .20 קיול תויעוצקמ
 .(ברעב)

 יראטאל תונכות רוכמל וא ףילחהל ןיינועמ
 33/6 הרש ןיע ,ר"'זש 'דש ,ןינקו ןידי ₪001

 .22344 הירהנ

 בשחמל 'ק 64 םע םישידח םיקחשמ תונקל ןיינועמ
 .04-933870 ,הדיבז ןלוג .800%1. יראטא

 ןוגרדל הנוכמ תפשב םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ

 תוליספ תבחרהל םיקופו תופש יתושרב 2
 .04-703044 ,ליא .םיעודי םיקחשמל

 .64 רודומוקל הנכותו םיקחשמ הריכמ/הפלחהל

 .קיסייב רפוס :לש תינסחמ תונקל ןיינועמ ןכ ומכ

 י34608 הפיח ,32 הקטנה ,איבל לאומש

 .(ברעב)) 9

 בשחמ לע עדימו םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ

 ומכ םיביהרמ םיקחשמ יתולעבב 4 רודומוק

 יתלב המישמ ,ןאמרדיפס ,הלוקרד לש הריטה

 .04-82179 ,רימא .תירשפא

 ,םירלייפמוק :לפאל תונכות הריכמ/הפלחהל

 :..דועו .(/111.1118% ,הקיפרג ,הקיסומ תופש

 38267 הרדח ,71 לצרה ,יקצוקיט לאירא

 .(ברעב) ,5

 יינב .64 רודומוקל םיקחשמ הפלחה/הריכמל

 067-41406 ,דדלא וא 355

 לבכ + אכל 64 רודומוק רובע הריכמל

 (כרעב) 03-846489 ,03-8אפ6ַדב

 לא
 םישנא םיבש

 חוו

 טו( או סא

 דוד .'ש 1000-ב וברוטל םיחצופמ םיקחשמ
"9 

 64 רודומוקל ףילחהל ןיינוע

 גל

03-7355311 ,%6 

₪ ₪ 

 וא 80 סא.רא,יט-ל תוינכות ףילחהל ןיינועמ <
 חר רוזאב רוכמל
 5 ופאמ ,ירעי

 ןנור .תוטלק וא םיטקסיר לע תו

 08/491733 ,76203 תובוח

 00 כ לפאל תונכות ףילחהל ןיינועמ

 אואוו א (,א או[! \זב רקיעב ןיינועמ .תונכות

 ,םרוי 16-60 \ א 8-ו ₪1.11:-א/ א ,ילסורב

4 

 (םיקחשמו תונכות) הנכות ףילחהל ןיינועמ
 םיקחשמו תונכות יתושרב .וימאותו לפא יבשחמל
 1.ר המחור ץוביק ,ירפ דהוא ! !רתויב םישידח

 .051-44348 ,79180 ןולקשא ףוח

 64 רודומוקל גוס לכמ תונכות ףילחהל ןיינועמ
 01-231527 ,רמוע .(תוטלק לע)

 םיקחשמ ףילחהל/רוכמל םיניינועמ : םורטקפס
 7 לכ לע .לקש 600 -- קחשמל ריחמ .םורטקפסל
 ,לט ,067763707 ,ןד .םניח 2 ,םיקחשמ
7 

 תעגשמ הקיפרג ,תוביהלמו תוניינעמ תוינכות
 ןוליא .הפלחהל וא הריכמל םיביהלמ םילילצו
 .067-50647 ,249 .ד.ת ,15225 לאנבי ,ינכואר

 99 סטנמורטסניא ססקטל בחרומ קיסייבב ןיינועמ

 .03-911558 ,ןהד ידוא ,ייא 4

 םיקחשמ ףילחהל/רוכמל םיינועמ .םורטקפס
 םניחב 2 םיקחשמ 10 לש הינק לכ לע .םורטקפסל
 ,לט .לקש 500-ב קחשמ לכ .(ךתריחבל)
 ,067-63707 ץד וא 7

 יתושרב .םורטקפסל הנכות רוכמל/ףילחהל ןיינועמ
 םיקחשמ 2 הריכמל) .תובר תוינכותו םיקחשמ
 ןרע .(רבסה תרכוח םע וגול ללוכ םיירוקמ
 .067-51212 ,דלונירג

 הפלחה/הינק/הריכמ :הרמוח

 פייט סולפ תוירחא תנשב שדח 4 ןוגארד הריכמל
 תירבעב הכרדה רפס + יוגיה תוטומ ינש + דחוימ

 םיקחשמ רשע העבשו םיקחשמל תונכות רפס +
 .(ברעב) 051-30583 ,סקיספיל .הנוכמ תפשב

 גניק) תוטסק 4 + יראטא היזיוולט קחשמ הריכמל

 ר יוגיה תוטומ 4 + .(...דועו תועתלמ ,גנוק

 04-2122192 ,לג

 קיסייב ,יוגיה תוטומ + םירזבאה לכ + ססקט
 ירפ

 םירפס + הלכלכ ,(תינסחמ) הפקתהה חש ,בחרומ

 0 .ןבואר .% לוקמשר + תונכות +

 ספדמ + 'ק 48 םורטקפס הריכמל
 9 .ד.ת ,לאכימ הנדהוב .תירבע"תילגנא
 .055-83885 ,70900 יכאלמ

 לע מ תוטלק
 0 ברעבו) 88 .ןועמש



 + יוגיה טומ + שדח ןנוכ + 32 ןוגרד הריכמל
 םירפסו תופש + הנוכמ תפשב םיקחשמ 0
 057-957350 ,ןולא

 ,תשמושמ תינועבצ !%" ינוס היזיוולט הריכמל
 .03-761397 לייא .דבלב ג"אתב תלעופ

 ,'ק 16 ללוכה בוט בצמב20 קיו בשחמ הריכמל
 פייט תוינסחמ ,םיקחשמ תוטלק םע קיסייב דומיל

 .052-77067 ,ישי .יוגיה טומ

 | ספרטניא ינש .81807ב 48% םורטקפס ! הריכמל
 50-כ ללוכ ,880-ב 2% תספדמ ,א"כ 5100-ב
 רינ ילילג 5 ,םינוקסיד ,הנוכמ תפשב תוינכות
 לט .םורטקפס ריילקניסה לע תורפסו תספדמל
 .04-936464 ,ביבר

 תוטלק 6 + ספיליפ היזיוולט קחשמ הריכמל
 ,12 ןושארה אישנה ,לטרב ריאי .תירוקמה הזיראב
 .08-460569 ,76300 תובוחר

 םירפס ללוכ בוט בצמב 32 ןוגארד הריכמל
 תועשב .םיקחשמ םע תוטלקו תילגנאבו תירבעב
 .03-454987 ,קרב לא רשקתהל ,םיירהצה-רחא

 + דחוימ פייט + רזייסיטניס + ססקט הריכמל
 תוטסק + יוגיה תוידי + פייטל לבכ + קפס
 יטבש ,רגנ לג .תורבוחו םירפס + פייטלו בשחמל
 .04-719351 ,27000 ,קילאיב תירק ,45 לארשי

 ,זר איג .םורטקפסל תיפרג תספדמב ןיינועמ

8. . 

 ןורכז תבחרה תפסותב 20 קיו בשחמ הריכמל
 .053-96050 ןייטשדלוג רינ .םיקחשמו ,'קו6

 תונכותו תוינכות 160 + 32 ןוגרד ףילחהל ןיינועמ
 ןיינועמ ןכ ומכ .64 ןוגרד תרומת הנוכמ תפשב
 ,יולה ליג .הנוכמ תפשב תוינכות ףילחהל
 .04-987639 ,20100 לאימרכ 27/25 םינשושה

 רבעמ םע בשחמ םידחא םישדוחל רוכשל ןיינועמ
 .03-721087 ,בקעי .םילילמת

 םירפסו םיקחשמ ,הנכת ללוכ 1-קירוא הריכמל
 04-225118 ,תרשא לאכימ .תילגנאבו תירבעב

 .(ברעב)

 ,פייט + חוכ קפס + ,20 קיו בשחמ :הריכמל
 היזיוולט קחשמ םע הינקל ירשפא ,רזע ירפס
 םיטרפל .%400 התפמ ריחמב 7000;6 ספיליפ
 .(תבשב םג) 055-23919 ,ריאי תונפל םיפסונ

 לעמ + םירוביחה לכ + ק48 םורטקפס הריכמל
 ןתינש סייפרטניא + הבר תורפס + תונכות 0
 תומייקה תונכותה לכ םע דבועו ,קטסיו'גל ןונכתל
 ןורש .השדחכ הנש יצחכ תב תכרעמה .קיטסיו'ג +
 .03-944525 ,בהל

 םיקחשמ תוטסק ללוכ 'ק16 1"קירוא הריכמל
 ,היזיוולטל רוכח ,םירפסו ,הנכות תורבוח ,תובר
 דסנ 37% קילאיב ,שדוק ןורוד .חכ קפסו ,פייט
 ,צ"החא ישש) 03-457292 ,70400 הנויצ
0 
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 לראטא תצובק ישגפמ
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 18.3.85 - לנש םול

 2 ל 2701859 לעיבר םול

 15.4.85 | - לנש םול

 1.5.85 -  לעיבר םול

 0 למ םורטקפס /רלללקניס תצובק לשגפמ
 0ֶ = 7>7=7=777=>=>=?=>ןדו הד

 ,קרב ןוכיתב םיכרענ םלשגפמה לכ
 ו לפא תצובק ישגפמ

 26.3.85 | - לשילש םול

 ,בלבא לת 6 םלאנומשחה תורדש 7 לשילש םוק 28/0/85 = לשלמח םול
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 הערוה תסמרהל בורל הלול רנוזא קבר עמק שד ספוטב שמש לבא" אלא ךדרוה לע רוזחל לכונ אל רבלב םוייסרמ םיארוסמ תועדוה םילבקמ נא. םילמה םישולטב ללכיהל םיבייח ר;וליס

 ו הרצב יץיצו הפסעמב סנוטה תא חט  רכו בדוקה לכ .סיסב לי) רנמסרומת תועדומה רירבו האג רי"בתכב ל רוזעל יגל רע אנא .תועדומה וכותל תוירחאב תאשונ הנאו והשלכ רעומב יהשלכ

 התלהב .יטלמ/יטלס תוזייכזמ ילאמשה
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 ם5 עחסו

 02-221857 .לס םילשורי ן גארפ תרושקת תוכרעמ יא :א 3 55 ןולטמ 'חר -- מ"עב "וקלטר



 סיבשחמ ירקס ךרועה ידיחיה ףוגה הניה סיבשחמו סישנא תכרעמ
 .צראב היגולונכטהו םיבשחמה ימוחתב סייולת-יתלבו סייעוצקמ
 ומסרופי ויתואצותש) לארשיב סיישיא סיבשחמ ישמתשמ רקס רחאל
 תועיבש תקידבל יצרא וקס ,לארשיב הנושארל ,התע ךרענ ,(בורקב
 .הרמוחו בשחמ תוכרעממ ןוצוה
 ךיתימע תעדכ ,ךתעד ,הסונמ סיבשחמ שיאכו ןיצגמה ארוקכ
 תורבחמו תוכרעממ ןוצרה תועיבש גורד תא עבקת ,סינעוצקמה
 : .צראב סיבשחמ
 ףתתשהו ,ותוא חלשו סדקה ,הז ןוילגב עיפומה רקסה ןולאש תא אלמ
 תנתמ ,54600 יוושב לטיגיד לש חגוא8סש 100 8 ישיא בשחמ תלרגהב
 .םיבשחמו םישנא תכרעמ

 :סרפה בשחמ תרוצת

 12868 ימינפ ןורכז *
 24008 לופכ ןוטילקת ןנוכ *
 קורי עבצ-דח ךסמ *
 .(לשמל) תרושקתו תספדמ רוביחל ₪5 232-0 תוירוט תואיצי 2 ,תדלקימ *
 .ופ/005, 60/86 הלעפה תוכרעמ *


